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सव��च अदालत बलेु(टन २०७१, भदौ - 2

िवशेष इजलास

१
मा."ा.#ी क&ाण #े(,  मा."ा.#ी िगरीश च/ 
लाल र मा."ा.#ी सुशीला काक1, ०७०-WS-

००२७, उ5ूषेण, स9नराज ौे=समेत (व. नेपाल 
रा@ बैB क केDिFय कायाHलय, बालवुाटारसमेत 

 नेपाल रा@ बैB कIारा 9म9त 
२०७०।५।३० मा जारF गNरएको एकQकृत 
9नदSशनको पालनाको (वषय समावेश भएको 
ूःततु Nरट 9नवेदनमा यस अदालतसमV ूःततु 
Nरट 9नवेदन परेप9छ Xयो9त (वकास बैB क 9ल. 

ःवतDऽ कमHचारF सZबाट 9नवेदकह\ स9नराज 
ौे= र शबु थलुङुले राजीनामा aदई सो राजीनामा 
ःवीकृत गNरएको 9म9त २०७०।८।७ गतेको 
पऽको फोटोकपी 9म9सलमा पेश गरेको देिखएको 
छ । यसबाट 9नवेदकह\को िजकQर कायम नरहF 
Nरट 9नवेदनको ूयोजन समाg भएको देिखएकोले 
Nरट खारेज हनेु ।
इजलास अ9धकृत: महेDिूसाद पोखरेल 
कklयटुर: (वकेश गरुागाm
इ9त संवत ्२०७१ साल जेठ १ गते रोज ५ शभुम ्।

२
मा."ा.#ी क&ाण #े(,  मा."ा.#ी िगरीश च/ 
लाल र मा."ा.#ी सुशीला काक1, ०७०-WS-

००५२, उ5ूषेण, अ9धवqा चDिलाल ौे= (व. 

कानून, Dयाय, सं(वधानसभा तथा संसदFय मा9मला 
मDऽालयसमेत
 9नवेदकले Nरट 9नवेदन दायर गरF 
कारवाहFको बममा यस अदालतबाट 9म9त 
२०६९।१२।२० गतेका ला9ग तो(कएको 
ताNरख 9नवेदकले गजुारेको 9म9सलबाट          
देिखDछ । 9लिखतजवाफबाट 9नवेदकको 
मागलाई (वपVीबाट काउिDसलले इDकार गरेको 
देिखDछ । 9नवेदकले 9नवेदनमा माग गरेको कुरा 

इजलाससमV उपिःथत भै तकH सuत ्\पमा प(ुv 
गनुHपनSमा ताNरख नै छाडेकाले 9नवेदकले 9नजको 
के कःतो हक हनन ्हनु गएको भxे ूमािणत गनH 
सकेको िःथ9त देिखएन । 9नवेदकले ताNरख छोडी 
बसेकोले 9नजले उठाएको सावHज9नक सरोकारको 
ूyको 9नराकरण हनु नसzने हनुाले Nरट 9नवेदन 
खारेज हनेु ।
इजलास अ9धकृत: महेDिूसाद पोखरेल 
कklयटुर: (वकेश गरुागाm
इ9त संवत ्२०७१ साल जेठ १ गते रोज ५ शभुम ्।

३
मा."ा.#ी क&ाण #े( र मा."ा.#ी सुशीला 
काक1 र मा."ा.#ी बै4नाथ उपा9ाय, ०६९-WS-

००८३, उ5ूषेण, काठमाड{ िज|ला का.म.न.पा. 
वडा नं. ११ थापाथलFिःथत म(हला. कानून 
र (वकास म}को तफH बाट र आ�नै तफH बाट 
कुसमु साखसमेत (व. रा@प9तको कायाHलय, शीतल 
9नवाससमेत
 सं(वधानसभा सदःय 9नवाHचन अ�यादेश, 

२०७० बमोिजम सं(वधानसभाको 9नवाHचन, 

२०७० साल मB 9सर ४ गते सkपx भइसकेको 
छ । 9नवेदकह\ले सावHज9नक सरोकारअDतगHत 
म(हला हक (हतको ूसuमा सं(वधानसभा 
सदःयमा म(हलाको उkमे� वारF बढाइनपुदHछ भxे 
माग राखेको अवःथा छ । 9नवेदकह\ले उ|लेख 
गरेको अ�यादेश हालै 9म9त २०७०।८।४ गतेको 
9नवाHचनप�ात ् गठन भएको चाल ु �यवःथा(पका 
संसदसमV पेश भैसकेको छ । 9नवेदकह\ले 
उठाएका समःत (वषयवःतमुा सावHभौम संसदका 
कानून 9नमाHता जनू9त9न9धह\ले छलफल गरF 
(वचार हनेु अवःथा रहेको छ । समाज, देश र 
समयको आवँयकतानसुार मौ9लक\पमा कानून 
9नमाHण र संशोधन गनS अu �यवःथा(पका संसद 
हो । आवँयकQय कानून 9नमाHता जनू9त9न9धह\ 
नै हनु ्भxे माDयता रािखDछ । कुनै कानूनमा 
अःपv ू ावधानह\ रहेका छन ्भने यस अदालतले 
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4या6यामाफ9 त ् कानूनी >स?ा@त ू>तपादन                                     
गन9सDछ । तर साव9भौम संसदसमI (वचाराधीन 
रहेको (वषयमा हतार गरेर >नवेदन मागका 
(वषयमा यस अदालतबाट अ(हले नै हःतIेप गन9 
न>मPने हुँदा Rरट >नवेदन खारेज हनेु । 
इजलास अ>धकृत: महे@िूसाद पोखरेल 
कYZयटुर: (वकेश गरुागा\
इ>त संवत ्२०७० साल जेठ १ गते रोज ५ शभुम ्।

संय�ु इजलास

१
स.का.म.ु#.$ा.%ी दामोदर#साद शमा+ र मा.$ा.
%ी तक+ राज भ/, ०६७-WO-०३८३, उdूषेण/
परमादेश, जलॐोत म@ऽालय >संचाई (वभाग र 
भैरहवा लिुYबनी भ>ूमगत >संचाई 4यवःथापन 
>ड>भजन नं. ६ >स?ाथ9नगर नगरको तफ9 बाट ऐ. 

>ड>भजन नं. ६ का ूमखु ीवुराज थापा (व. एकल 
मpयःथ ौी सजनराम भrडारsसमेत
 Rरट >नवेदक पRरयोजनाले नै 
सYझौताबमोिजमको एल.सी. खोलs uदई 
हदYयादसYब@धमा ःपv हनुपुनwमा सो गन9सकेको 
देिखदैँन । यसका अ>तRरx >नवेदक पRरयोजनाको 
तफ9 बाट >म>त २०५१।६।१४ सYममा काय9 
सYपz गनु9 भनी >म>त २०५१।६।९ मा  
(वपIी कYपनीलाई काय9 सYपz गनw समय थप 
गरेको देिखन आउँछ । dयःतै (वपIी कYपनीले 
>म>त २०५१।६।१३ मा  काय9 सYपz गरेको 
भनी Rरट >नवेदक पRरयोजनाको तफ9 बाट >म>त 
२०५१।८।२१ मा यी (वपIी कYपनीलाई 
ूमाणपऽ uदइएको पाइ@छ । यसरs Rरट >नवेदक 
पRरयोजना र (वपIी ठेकदार कYपनीबीच भएको 
सYझौताबमोिजमको काय9 सYपz भएको भनी 
पRरयोजनाको तफ9 बाट ूमाणपऽ uदइसकेप>छ 
सYझौताबमोिजमको काय9 सYपz भइसकेको 
माzुपनw ह@ुछ । पRरयोजनाले तो(कuदएको 

समयाव>ध>भऽै (वपIी कYपनीले काय9 सYपz 
गरेको भनी सोको ूमाणपऽसमेत पाएको 
अवःथामा सYझौतामा >नधा9Rरत समयाव>ध>भऽ 
काय9 सYपz नभएको भz न>मPने हुँदा ूःततु 
Rरट >नवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अ>धकृत: (व}नाथ भ~राई
कYZयटुर: रान ुपौडेल
इ>त संवत ्२०७० साल काि�क २६ गते रोज ३ शभुम ्। 

२
स.का.म.ु#.$ा.%ी दामोदर#साद शमा+ र मा.$ा.
%ी तक+ राज भ/, ०७०-WO-०३१६, उdूषेण/
परमादेश, भाइराम ख�के (व. �ान ुबै�समेत
 ×कुनै अदालत वा @या(यक >नकाय वा 
अ>धकारsले कुनै >नण9य गदा9 जबसYम सYबि@धत 
पIलाई उसको (व�?मा >नण9य गनु9पूव9 ू>तरIा 
गनw वा सफाइ पेश गनw पूण9 अवसर ूदान 
गरेको हुँदैन यःतो >नण9य ूाकृ>तक @यायको 
>स?ा@तू>तकूल तथा बदरयो�य हनेु…” (रत ्नकाजी 
महज9न (व. अ.द.ुअ.आ. समेत भएको नेकाप 
२०६९, अ� ८, >न.नं. ८८७१, प.ृ ११९६) भनी 
सो म�ुामा ू>तपाuदत >स?ा@तसमेतको आधारमा 
हेदा9 >नवेदकको नाममा गोरखापऽ रा(�य 
दै>नकमा ू कािशत उx सूचना र सोको आधारमा 
एकतफ� सनुवुाइ गरs भएको काठमाड� िजPला 
अदालतको >म>त २०६९।१२।२७ गतेको 
फैसला रsतपूव9कको माz न>मPने हुँदा उdूषेणको 
आदेशले बदर गRरuदएको छ । अत: मलुकु� ऐन, 

अदालती ब@दोवःतको २०८ नं. बमोिजम फैसला 
भएको ६ म(हना>भऽै ू>तउ�र >लई उपिःथत 
भएका यी >नवेदकको नाममा ूकािशत उx 
सूचना Yयादलाई रsतपूव9क तामेल भएको मानी 
सनुवुाइको मौका नuदई भएको काठमाड� िजPला 
अदालतको >म>त २०७०।२।३ को आदेश र 
उx आदेश सदर गनw गरेको पनुरावेदन अदालत, 

पाटनको >म>त २०७०।६।३ को आदेश 
उdूषेणको आदेश�ारा बदर हनेु ।
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 मलुकु6 ऐन,  अ.बं. २०८ नं. को ;याद=भऽ 
ू=तवाद@ले Aयाएको उD ू=तउEरसरहको 
=नवेदनपऽ र@तपूवJक दताJ गर@ पनु: उD मMुाको 
पपुJN गनुJ भनी काठमाडR िजAला अदालतको 
नाममा परमादेश जार@ हनेु ।
इजलास अ=धकृत: ई[र पराजलु@
क;\यटुर: च]िा =तमAसेना
इ=त संवत ्२०७० साल माघ २६ गते रोज १ शभुम ्। 

३
स.का.म.ु�.�ा.�ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा.
�ी तक� राज भ�, ०६९-CR-०२३३, स;ब]ध 
=ब�छेe, उfवकुमार काकg (व. गhाकुमार@ रेiमी 
(काकg)
 ू=तवाद@ले आफू दईुवटा नाबालक 
छोराछोर@का साथ प=तको घरमा बसेक6 र 
जीवनयापनको ला=ग नोकर@समेत गनm गरेको तथा 
आफू लोiनेसँग =मलेर बःन चाहेको भpे िजक6र 
=लएकोमा वाद@ले सो कुरा अ]यथा हो भp सकेको 
देिखदैँन । ू=तवाद@ले शार@sरक र मान=सक कt 
uदएको भpे वाद@को कथन भए प=न कानूनले 
vयवःथा गरेबमोिजमको कुनै ठूलो शार@sरक वा 
मान=सक कt ू=तवाद@ले वाद@लाई uदएको भpे 
कुराको ूमाण न त वाद@को दावीमा उAलेख 
छ, न त वाद@तफJ का साNीहxको बकपऽमा 
उAलेख छ । यस अवःथामा कानूनले =नधाJरण 
गरेको ःपt आधारहxको (वyमानता नभई लोiने 
ःवाःनीबीचको स;ब]ध =ब�छेद हनु नसzने हुँदा 
स;ब]ध =ब�छेद गsरपाउँ भpे वाद@ दावी पiुन 
नसzने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालतको फैसला 
मना=सबै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ=धकृत: (व[नाथ भ{राई
क;\यटुर: रान ुपौडेल
इ=त संवत ्२०७० साल म| =सर २५ गते रोज ३ शभुम ्। 

४
स.का.म.ु�.�ा.�ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा.
�ी तक� राज भ�, ०६८-CR-१२००, अदालतको 

अवहेलना, ँयामादेवी =मौ (व. िजAला ूशासन 
कायाJलय, स�र@समेत
 िजAला ूशासन कायाJलयको =लिखत 
जवाफ हेदाJ =नवेदकले दावी =लएको (वषय 
छान=बन र अनसु]धानकै बममा रहेको, 
स;बि]धत गा.(व.स. बाट सक् कल ॐेःता माग भई 
ूा� भएको ःथलगत छान=बन एवम ् ू=तवेदन 
पेश भएको लगायतका कामकारवाह@ भइरहेको 
भpे िजक6र रहेको देिखएकाले =नवेदकले 
दावी =लएबमोिजम अदालतको आदेशानसुारको 
कामकारवाह@ नगरेको भp =मAने देिखन                             
आएन । यस अवःथामा पनुरावेदन अदालत, 

राज(वराजले अदालतको अवहेलना गरेको भpे 
=नवेदन दावी पiुन नसzने ।
इजलास अ=धकृत: (व[नाथ भ{राई
क;\यटुर: (वकेश गरुागाई
इ=त संवत ्२०७० साल म| =सर २५ गते रोज ३ शभुम ्।

५
स.का.म.ु�.�ा.�ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा.
�ी तक� राज भ�, ०६७-CR-१२२०, वैदेिशक 
रोजगार ठगी, िशवूसाद गौतम (व. नेपाल सरकार 
 ू=तवाद@ िशवूसाद गौतमले अनसु]धानको 
बममा र वैदेिशक रोजगार ]याया=धकरणमा 
समेत बयान गदाJ x. ३० लाख नगद बझेुको 
कागज करकापसँग =नजको इ�छा(वपर@त गरेको 
भpे िजक6र =लएको देिखए प=न =लखतमा 
भएको सह@छाप आ�नो भएको कुरा उD 
बयानमा ःवीकार गरेको देिख]छ । उD रकम 
=लएको =लखतमा दबैु ू=तवाद@हxको Aया\चे 
र हःताNरसमेत परेको देिख]छ । ू=तवाद@ले 
वैदेिशक रोजगारको vयवसाय गनJ इजाजत प=न 
न=लएको र वैदेिशक रोजगार@मा पठाइuदने भनी 
नगद र राहदानीसमेत =लएको अवःथामा यी 
ू=तवाद@हx कसरुदार रहेनछन ्भp न=मAने हुँदा 
ू=तवाद@हxले वैदेिशक रोजगार@ ऐन, २०६४ को 
दफा १० को कसरु गरेको भनी सोह@ ऐनको 
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दफा ४३ बमोिजम जनह< =बगो ?.१५ लाख 
र सोको ५० ू=तशतले हनु आउने हजाIनासमेत 
गर< जJमा ?.४५ लाख ?पैयाँ ू=तवाद<ह?बाट 
जाहेरवालाले भराई =लन पाउने र सोह< ऐनको 
दफा ४३ बमोिजम ू=तवाद<ह?लाई जनह< 
?.१ लाख ५० हजार जर<वाना र १ वषI ६ 
म(हना कैदसमेत हनेु ठहर ्याई वैदेिशक रोजगार 
Uयाया=धकरणबाट =म=त २०६७।५।२० मा 
भएको फैसला =मलेको देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ=धकृत: (व]नाथ भ_राई
इ=त संवत ्२०७० साल मa =सर २५ गते रोज ३ शभुम ्।

६
स.का.म.ु�.�ा.�ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा.
�ी तक� राज भ�, ०६६-CI-११६८, ०६७-CI-

००२३, अंश हक कायम =मलापऽ बदर, हdर 
साह तेल< (व. रेखा साह तेल<, ह?नी साह तेल< 
(व. रेखा साह तेल<
 वाद<ले दावी गरेको (क.नं.१२ को 
जfगा =म=त २०२२।११।२० मा सभg नापी 
हुँदा यी वाद< र ू=तवाद< रामःव?पका बाब ुधरु 
साहको नाउँमा भोग चलनमा रहेको (फiडबकु 
उतारको ू=त=ल(पबाट देिखUछ । (फiडबकुको 
कै(फयतमा यो जfगा सरकार< ऐलानी हो, यसमा 
धरु साह तेल<ले घर बनाई बसेको छु भmे 
ज=नएको देिखUछ । =म=त २०३९।१०।२४ 
मा यी वाद< ू=तवाद<बीच भएको =मलापऽमा 
(क.नं.१२ को जfगाको सJबUधमा केह< उiलेख 
छैन । यी वाद< ू=तवाद<का बाब ुधरु साहका 
नाउँको ऐलानी जfगा सJबUधमा =मलापऽमा केह< 
उiलेख नभएकै कारणले वाद<ले सो जfगाबाट 
अंश हक ूाo नगनg भm =मiदैन । (क.नं.१२ 
को जfगा बUडा भइसकेको भmे नदेिखएको 
िःथ=तमा ू=तवाद<ह?को माऽ हक लाfने भmे 
हुँदैन । स?ु अदालतबाट =म=त २०६४।५।२२ 
मा भएको सजI=मन मचुiुकामा प=न (क.नं.१२ 
को जfगामा वाद< ू=तवाद< दबैुको भोग रहेको 

भmे pयहोरा उiलेख भएको देिखन आउँछ । 
वाद<ले (क.नं.१२ को ०-०-७ पूरै जfगा दावी 
न=लई उr जfगामsये ०-०-२ धरु जfगामा 
आफूले घर बनाई बसोबास गरेको भmेसJम 
दावी भएको िःथ=तमा यी वाद<लाई आtनो पैतकृ 
सJपिuको भोगा=धकारबाट विvत गनI =मiने 
हुँदैन । यस अवःथामा स?ु फैसला उiट< गर< 
वाद< दावी पfुने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसलालाई अUयथा भm न=मiने हुँदा पनुरावेदन 
अदालत, हेटwडाबाट =म=त २०६६।१०।१७ मा 
भएको फैसला =मलेको देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ=धकृत: (व]नाथ भ_राई
इ=त संवत ्२०७० साल मa =सर २५ गते रोज ३ शभुम ्।

७
स.का.म.ु�.�ा.�ी क!ाण �े$ र मा.�ा.
�ी %ाने'बहादरु काक+, ०६८-CI-०३९४, 

मोह< नामसार<, पोखनराय यादव (व. =ऽवेणीराम 
र(वदाससमेत
 वाद<को बाब ु कृंण रायले सा(वक 
जfगाधनी बि<नारायण ौे{लाई मोह< हक छाडी 
|दएकोले =नजका नाउँको मोह< लगत क_ा 
भैसकेको, जfगाधनी बि<नारायण ौे{ले ू=तवाद< 
दखुा महरा चमारका नाममा र.नं. ३५८९ =म=त 
२०३१।२।३ मा रिजःशेसन गर< |दएअनसुार 
सो जfगा यी ू=तवाद<ह?को एकलौट< हकभोग 
कायम रहेको र =म=त २०५५।१२।१२ मा 
हामी ू=तवाद<ह?बीच अंशबUडा पार<त गर< 
भोग चलन गर< आएका छw भmे ू=तउuर 
िजक~रबाट देिखएको अवःथामा =नजको नाउँको 
मोह< लगत क_ा भैसकेको हो होइन र भए 
के क=त जfगाको लगत क_ा भएको हो सो 
सJबUधमा स?ु भ=ूमसधुार कायाIलयबाट बझुी सो 
pयहोरा उr =नणIयमा खiुनपुनgमा सो खलेुको 
पाइएन भने अक�तफI  सा(वक मोह<को म�ृयपु�ात 
=नजका छोरा बहुार<ह? समेतले मोह< नामसार< 
गdरपाउँ भmे पथृकपथृक दावी गरेको अवःथामा 
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कानूनमा 7यवःथा भएबमोिजम वाःत(वक मोह@ 
को हो भAे सBबCधमा ूमाण बझुी आवँयक 
परे जMगाधनीसमेतलाई िझकाई कानूनमा 
भएको 7यवःथाबमोिजम जMगावालाले पPयाएको 
7यिQलाई मोह@ कायम गर@ RनणSय गनुSपनTमा 
कानूनUारा RनधाSVरत Pयःतो कायS(वRधको पालना 
गर@ RनणSय गनुSपनTमा सWु भRूमसधुार कायाSलयबाट 
सोको पालना भए गरेको नदेिखदँा पोखन राय 
यादवको दावीको आधारमा Rनजको नाउँमा मोह@ 
नामसार@ हनेु ठहर ्याई भएको सWु भRूमसधुार 
कायाSलयको RनणSय ऽ(ुटपूणS हुँदा उQ फैसला 
बदर गर@ पनु: दावीको जMगा (वRधवत ्Wपमा 
सा(वक मोह@ले छोडपऽ गरेको हो होइन ? नभए 
हाल वाःत(वक मोह@ को हो भAे सBबCधमा ू माण 
बझुी आवँयक परे जMगाधनीसमेतलाई िझकाई 
कानूनमा भएको 7यवःथाबमोिजम जMगावालाले 
पPयाएको 7यिQलाई मोह@ कायम गर@ RनणSय गनुS 
भनी सWु भRूमसधुार कायाSलय, रौतहटमा पठाई 
dदने ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, हेटeडाको 
RमRत २०६८।२।९ को फैसला Rमलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ।
इजलास अRधकृत: ईkर पराजलु@
कBlयटुर: रान ुपौडेल
इRत संवत ्२०७० साल भदौ ७ गते रोज ६ शभुम ्। 

८
स.का.म.ु�.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी 
�ाने�बहादरु काक�, ०६८-CI-०४५७, मोह@ 
लगत कqा, सीताराम चौधर@ (व.  (टW चौधर@ 
 मोह@ले कानूनबमोिजम बझुाउनपुनT कुत 
नबझुाएमा जMगाधनीले पRन कानूनबमोिजम बाल@ 
भर@ पाउन दावी गनSसrने हुँदा मोह@ले बाल@ 
बझुाएको ूमाण dदन नसrदैमा बाल@ नबझुाएको 
भनी मोह@ Rनंकाशनको आधार बनाउन                       
हुँदैन । Pयसमा पRन यो ऐन ूारBभ भैसकेपRछ 
कुत नdदएको आधारमा मोह@लाई मोह@ हकबाट 
विuत गनT सो ऐनको मनसाय नभएको र यसै 

सBबCधमा सBमाRनत सव��च अदालतको पूणS 
इजलासबाट लोकनाथ उपाvयाय (व. देवीमाया 
भqराईसमेत, भRूमसBबCधी नजीर प(हलो भाग 
२०६२, अw १२, पxृ ३८० को मzुामा ×मोह@ 
लागेको जMगामvये आधा जMगामा (वRधवत ्Wपमा 
कायम भएको मोह@लाई Rनजले कमाई आएको 
जMगामा रहेको मो(हयानी हक समा{ गर@ Rनजलाई 
Pयःतो जMगाको माRलक बनाउने (वधा(यक| 
सारभतू उzेँयलाई नै पराःत (dilute) गनT गर@ 
भRूमसBबCधी (चौथो संशोधन) ऐन, २०५३ लागू 
भएपRछको अवःथामा मोह@ले बाल@ नबझुाएको 
भAे आधारमा ऐनको दफा २९ बमोिजम मोह@ 
Rनंकाशन हCुछ  भAु मनुाRसब नहनेु” भनी Rस�ाCत 
ूRतपादनसमेत भैसकेको देिखदँा कानूनबमोिजम 
ःथा(पत मोह@लाई Rनजको मPृयपु�ात ् Rनजको 
छोरा पनुरावेदक ू Rतवाद@ ट@W चौधर@लाई मोह@मा 
पPयाइसकेपRछ जोतकोड नगरेको र कुत नRतरेको 
भAेसBमका आधारमा मोह@ हकको लगत कqा 
गनT अRधकार भRूमसBबCधी ऐनले dदएको नदेिखदँा 
मोह@ लगत कqा गनT गरेको भRूमसधुार कायाSलय, 

सनुसर@को RमRत२०६६।७।२४ को फैसला 
Rमलेको नदेिखदँा उ�ट@ हनेु ठहछS भAे पनुरावेदन 
अदालत, (वराटनगरको RमRत २०६७।१२।३ 
को फैसला Rमलेकै देिखदँा सदर हनेु ठहछS । 
वाद@को पनुरावेदन िजक|र पMुन नसrने ।
इजलास अRधकृत: ईkर पराजलु@
इRत संवत ्२०७० साल भदौ ७ गते रोज ६ शभुम ्।

९
स.का.म.ु�.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी 
�ाने�बहादरु काक�, ०६९-CI-०९९७, घरबार@ 
जMगाको मोह@ लगत कqा, िजयछ� भेRडहरनीसमेत 
(व. रामानCदूसाद भेRडहरसमेत
 मोह@को १ नं. लगत भरेको, ४ नं. 

जोताहाको अःथायी Rनःसा ू ा{ गरेको र मो(हयानी 
हकको ूमाणपऽसमेत ूा{ भैसकेको देिखदँा 
घरबार@को जMगा भए मोह@ हक ूा{ गनुSपूवS 
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(फ5डबकुलगायतमा ज<नएको मोह@ लगत कAा 
गनB मोह@को ूमाणपऽ पाउनपूुवB नै सJबिLधत 
<नकायमा उजूर गर@ Oयःतो लगत बदर गराउन ु
पनQमा वाद@बाट सो भए गरेको देिखएन । मोह@ 
ःवीकार गरेर बसेको र य<त लामो समयप<छ 
माऽ आएर (फ5डबकुमा बाँस ज<नएको आधारमा 
घरबासको जYगा हो भनी ऐनबमोिजम कायम 
भैसकेको मोह@लाई अLयथा भ] <म5ने अवःथा 
देिखएन । Oयसमा प<न २०५३ सालमा भएको 
भ<ूमसJबLधी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनबाट 
मोह@लाई कानूनीcपमा नै जYगाको आधा 
(हःसेदार कायम गdरसकेको अवःथामा यो वा Oयो 
बहानामा दताBवाल मोह@लाई मोह@ हकबाट विeत 
गनB <म5ने अवःथा हुँदैन । Oयसर@ सा(वकदेिख नै 
मोह@ ज<नएको र मोह@ले मो(हको है<सयतले भोग 
गdररहेको कुरालाई अनदेखा गनQ गर@ घरबार@को 
जYगा भएकोले मोह@ हक ूाf हुँदैन भनी कानूनी 
हकमा समेत आघात पनQ गर@ अLयथा भ] <म5ने 
नदेिखने हुँदा पनुरावेदकका बाब ुरौद@ राउत भे<डहर 
उg जYगाको मोह@ रहेको देिखएको, १ नं. लगत 
भनुBको साथै ४ नं. जोताहाको अःथायी <नःसा ूाf 
गरेको र मो(हयानी हकको ूमाणपऽसमेत ूाf 
भैसकेको अवःथामा सcु भ<ूमसधुार कायाBलय, 

बाराबाट भएको <नणBय उ5ट@ गर@ मोह@ लगत 
यथावत ् कायम हनेु ठहर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, हेटkडाको <म<त २०६९।१०।१७ को 
फैसला <मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ<धकृत: ईqर पराजलु@
कJrयटुर: (वकेश गरुागाs
इ<त संवत ्२०७० साल भदौ ७ गते रोज ६ शभुम ्।

इजलास नं. १

१
मा."ा.#ी रामकुमार (साद शाह र मा."ा. 
#ी िगरीश च0 लाल, २०६७-CI-१५९१, 

उपयgु आदेश जार@ गdरपाउँ, काठमाडk िज5ला 
बूढानीलकuठिःथत (वराट लेदर इLडिःशज ूा.
<ल.को तफB बाट अ<धकारूाf (वराट थापा (व. 

नेपाल बxलादेश बैy क <ल. ूधान कायाBलय, 

<बजलु@बजार, काठमाडkसमेत
 पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) 
अLतगBतको उg आदेश अLतरकाल@न आदेश 
भएको र सोबमोिजम आदेश जार@ गनB अदालतले 
इLकार गरेको अवःथामा सो आदेशउपर पनुरावेदन 
लाYने {यवःथा उg करार ऐन, २०५६ मा 
भएको पाइँदैन । अLतरकाल@न आदेशउपर 
पनुरावेदन लाYने <स|ाLत र ूचलन प<न                                             
छैन । Oयःतो अLतर ्काल@न आदेशउपर 
पनुरावेदन स]ुे अदालतमा मलुकु} ऐन, अ.बं. 

१७ नं. को <नवेदनसJम ~दन पाउनेमा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनले पनुरावेदन गनुB भनी सनुाएको 
आधारमा माऽ पनुरावेदनको अ<धकार <सजBना            
हुँदैन । पनुरावेदन लाYने वा नलाYने भ]े 
सJबिLधत कानूनमा नै {यवःथा हनुपुदBछ । 
पनुरावेदन अदालतले पनुरावेदन ~दन जान ुभनी 
सनुाए प<न ऐनले नलाYने पनुरावेदन <लन र स]ु 
प<न <म5ने हुँदैन । तसथB, ूःततु पनुरावेदन 
खारेज हनेु ।
इजलास अ<धकृत: दuडपािण ला<मछाने
कJrयटुर: रामशरण <त<मि5सना
इ<त संवत ्२०७१ साल वैशाख ३ गते रोज ४ शभुम ्।
<नJन म�ुाहcमा प<न यसै बमोिजम फैसला भएका 
छन ्:

 § यसै ूकृ<तको २०६७-CI-१५८८, 

परमादेश, काठमाडk िज5ला 
बूढानीलकuठिःथत (वराट लेदर 
इLडिःशज ू ा<ल को तफB बाट अ<धकारूाf 
(वराट थापा (व. नेपाल बxलादेश बैy क 
<ल. ूधान कायाBलय, <बजलु@बजार, 

काठमाडkसमेत
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 § यसै ूकृ9तको २०६७-CI-१५८९, 

उपयAु आदेश जारF गHरपाउँ, काठमाडM 
िजOला बूढानीलकSठिःथत (वराट 
लेदर इWडिःशज ूा9ल को तफZ बाट 
अ9धकारूा\ (वराट थापा (व. नेपाल 
ब]लादेश बै^ क 9ल. ूधान कायाZलय, 

9बजलुFबजार, काठमाडMसमेत
 § यसै ूकृ9तको २०६७-CI-१५९०, 

उपयAु आदेश जारF गHरपाउँ, काठमाडM 
िजOला बूढानीलकSठिःथत (वराट 
लेदर इWडिःशज ूा9ल को तफZ बाट 
अ9धकारूा\ (वराट थापा (व. नेपाल 
ब]लादेश बै^ क 9ल. ूधान कायाZलय, 

9बजलुFबजार, काठमाडMसमेत
 § यसै ूकृ9तको २०६७-CI-१५९२, 

उपयAु आदेश जारF गHरपाउँ, काठमाडM 
िजOला बूढानीलकSठिःथत (वराट 
लेदर इWडिःशज ूा9ल को तफZ बाट 
अ9धकारूा\ (वराट थापा (व. नेपाल 
ब]लादेश बै^ क 9ल. ूधान कायाZलय, 

9बजलुFबजार, काठमाडMसमेत

इजलास नं. २

१
मा."ा.#ी क&ाण #े) र मा."ा.#ी िगरीश 
च0 लाल, ०७०-CI-०१३५, उ`ूषेण/परमादेश, 

तीथZबहादरु तामाङ (व. अिfतयार दgुपयोग 
अनसुWधान आयोग, काठमाडMसमेत
 जhगा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा 
६(५क) को सी9मत lयवःथाबाहेक भोगा9धकारको 
आधारमा ःवा9म`व 9सजZना हनेु कानूनी lयवःथा 
र Wया(यक ूचलन रहेको नहुँदा ू9तकूल भोगको 
आधारमा वैध ःवा9म`वको िःथ9त 9सजZना हनु 
नसmने भनी यसअिघ रामदलुारF शरण वैंणवसमेत 
(वgp शा9लमाम शरण वैंणवसमेत भएको 9नणZय 

दताZ बदर गरF दताZ गHरपाउँ भsे मtुा (नेकाप 
२०६५, असार, 9न.नं. ७९३९, प.ृ २६९) मा यस 
अदालतबाट 9नणZय भइसकेको प9न छ । ूःततु 
मtुामा मालपोत कायाZलयले नेपाल सरकारको 
नाममा जhगा दताZ ॐेःता कायम गनy कायZ 
सzपs गHरसकेको र सो कायZ कानूनबमोिजम नै 
भए गरेको देिखदँा पनुरावेदकको दावीको जhगा 
नेपाल सरकारको नाममा दताZ गनy गरF गरेको 
9म9त २०६९।२।१ को 9नणZय कानूनसzमत ्
नै भएको देिखएको र पनुरावेदकको उA 
जhगामा भएको भोगको आधारमा माऽ 9नजकै 
वैध ःवा9म`व हनुसmने आधार र कारण नहनेु 
िःथ9तमा पनुरावेदन अदालत, पाटनले गरेको 
9म9त २०६९।१२।१४ को आदेश मनुा9सब नै 
देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ9धकृत: अ9नलकुमार शमाZ
कz�यटुर: कOपना बत�ला
इ9त संवत ्२०७१ वैशाख २५ गते रोज ५ शभुम ्।

२
मा."ा.#ी क&ाण #े) र मा."ा.#ी िगरीश 
च0 लाल, ०७०-CI-०१३६, उ`ूषेण/परमादेश, 
�ानबहादरु बेघा (व. नापी कायाZलय, पाँचथर 
(फदFमसमेत
 नाप नmसा संशोधनको वैधता कःतो हनेु 
हो र (ववा�दत (क�ाका जhगाहg पनुरावेदकको 
मागबमोिजम हनुपुनy हो होइन भsे सWदभZमा 
हेदाZ, यस सzबWधमा पाँचथर िजOला अदालतमा 
यी पनुरावेदक र (वप�ी सरःवती Hरजालबीच 
जhगा िखचोला मtुा च9लरहेको हुँदा (ववा�दत 
जhगामा यी पनुरावेदकको 9न(वZवाद ःवा9म`व 
रहेको भsे नदेिखनकुा साथै हक बेहकको ू�का 
सzबWधमा जhगाको ःवgपसमेतका (वषयवःतमुा 
सबूद ूमाणको मूOया�नबाट माऽ 9नधाZरण हनेु 
(वषय हनेु हWुछ । पनुरावेदकले माग गरेका 
(वषयमा यस अदालतबाट त`कालै हःत�ेप 
गदाZ तOलो अदालतमा (वचाराधीन मtुामा असर 
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पन5स6ने हुँदासमेत मागबमोिजम आदेश जारA गन5     
नBमCने ।
इजलास अBधकृत: अBनलकुमार शमा5
कJKयटुर: कCपना बतMला
इBत संवत ्२०७१ वैशाख २५ गते रोज ५ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी िगरीश 
च� लाल, ०७०-CI-०३२३, उVूषेण/परमादेश, 
राज(कशोर साह (व. िजCला रौतहट, महJमदपरु 
गा(वस अ[तग5त ग\डािःथत ौीराम सगुर BमCस 
BलBमटेडसमेत
 पनुरावेदकले ौम काया5लय, पसा5को BमBत 
२०६८।१२।१३ को Bनण5य काया5[वयन गरA 
आफूले पाएको भनेको पदअनसुार पाgरौBमक, 

स(ुवधा पाउनको लाBग परमादेश जारA गgरपाउन 
पनुरावेदन अदालत, हेटhडामा Bनवेदन iदएको 
देिख[छ । वःततु: परमादेशको gरट कुनै 
साव5जBनक वा सरकारA Bनकायले कानूनबमोिजम 
गनु5पनk काम नगरेमा सो गन5 गराउन जारA गनk 
गgर[छ । कानूनमा वैकिCपक उपचारको lयवःथा 
नभएको वा भए तापBन सो उपचार अपया5m वा 
ूभावहAन देिखएको अवःथामा माऽ सामा[यत: 
कुनै कानूनी हकको ूचलनको लाBग परमादेशको 
आदेश जारA गgरने गgर[छ । ूःततु मoुामा ौम 
काया5लय, पसा5को Bनण5य काया5[वयन गन5को लाBग 
ौम ऐन, २०४८ को दफा २५ नं. ले आवँयक 
lयवःथा गरेको नै देिखदँा वैकिCपक उपचारको 
माग5 (वsमान रहेकै देिखएको अवःथामा यी 
पनुरावेदकको मागबमोिजम आदेश जारA नहनेु 
गरA भएको पनुरावेदन अदालत, हेटhडाको BमBत 
२०७०।३।१९ को आदेश Bमलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ।
इजलास अBधकृत: अBनलकुमार शमा5
कJKयटुर: कCपना बतMला
इBत संवत ्२०७१ वैशाख २५ गते रोज ५ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी िगरीश 
च� लाल, ०६९-CI-०३७९, उVूषेण/परमादेश, 
चनकराम था\ (व. ूमखु, बiद5या रा(uय Bनकुv 
ठाकुरxारा बiद5यासमेत
 छरBछमेकमा बोलाउने नाम र 
नागgरकतामा उCलेख हनेु नामसमेत कुनै 
कुनै lयिyको फरकफरक हनेु भएबाट यस 
सJब[धमा Jयादमा रोहबरमा बःने सJबि[धत 
वडाका साzीको भBूमका उCCखनीय हनेु 
ह[ुछ । Bनजह\ रोहबरमा बसी एकाघरका 
lयिyले बझेुको भनी lयिy प(हचान गरA 
सहAछाप गरेमा Vयसलाई बेरAतको भ~ मनाBसब 
हुँदैन । ूःततु मoुामा Bनजको नाउँको एकूBत 
Jयाद सJबि[धत गा.(व.स. मा समेत बझुाएको 
देिख[छ । यसरA कानूनबमोिजमको ू(बया 
अवलJबन गरA गरेको तामेलA ू (बयामा नामसJम 
फरक उCलेख हनु गएको कारणले माऽ तामेलA 
Jयादलाई नै बेरAतको भ~ नBमCने हुँदा Bनवेदन 
खारेज हनेु गरA भएको पनुरावेदन अदालत, 

नेपालग[जको BमBत २०६९।२।१० को फैसला 
Bमलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अBधकृत: अBनलकुमार शमा5
कJKयटुर: बेदना अBधकारA
इBत संवत ्२०७१ वैशाख २५ गते रोज ५ शभुम ्।

५
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी िगरीश च� 
लाल, ०६९-CI-०४८१,  परमादेश, अBधवyा 
(व�जीत BतवारA (व. िजCला ूशासन काया5लय, 

बाँकेसमेत
 सूचनाको हकसJब[धी ऐन, २०६४ को 
दफा ६(३) ले साव5जBनक Bनकायले सूचना ूवाह 
गनk ूयोजनको लाBग आवँयकतानसुार सूचना 
शाखाको lयवःथा गन5 स6नेछ भ~े lयवःथा गरेको 
हुँदा ॐोत र साधनले �याएसJम सूचना शाखाको 
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4यवःथापन हनेु भ:े भ<ूमसधुार कायाAलय बाँके, 

भ<ूमसधुार कायाAलय बCदAया, मालपोत कायाAलय, 

बाँकेको भनाइलाई अGयथा भ: <मलेन । उJ 
ऐनको दफा ६(१) अनसुार सूचना ूवाह गनR 
ूयोजनको ला<ग सूचना अ<धकारTको 4यवःथा 
गनR िजVमेवारT (वपWी कायाAलयहYलाई रहेको 
देिखGछ । यस 4यवःथानसुार <लिखत जवाफ 
नCदएका िज]ला वन कायाAलय, बCदAया र िज]ला 
(वकास स<म<तको कायाAलय,  बCदAयाको पऽानसुार 
सूचना अ<धकारT तोकेको भ:े देिखएन । तर अGय 
(वपWी कायाAलयहYको <लिखत जवाफमा सूचना 
अ<धकारTको 4यवःथा ग_रएको भ:े पाइएको हुँदा 
सूचनाको हकसVबGधी ऐन, २०६४ को दफा ६ 
ले गरेको 4यवःथालाई अaीकार गरेको नै देिखदँा 
िज]ला वन कायाAलय, बCदAया र िज]ला (वकास 
स<म<तको कायाAलय, बCदAयाको हकमा ऐनबमोिजम 
सूचना अ<धकारT तोcन भनी परमादेश जारT 
हनेु र अGय (वपWी कायाAलयहYको हकमा 
ती कायाAलयहYले सूचना अ<धकारT तोकेको 
हुँदा उJ कानूनी 4यवःथा लागू नगरेको भ:े 
अवःथा नरहेको भ:े ठहर गरT भएको पनुरावेदन 
अदालत, नेपालगGजको <म<त २०६८।१२।२२ 
को आदेश <मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ<धकृत: अ<नलकुमार शमाA
कVjयटुर: बेदना अ<धकारT
इ<त संवत ्२०७१ वैशाख २५ गते रोज ५ शभुम ्।

६
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी िगरीश 
च� लाल, ०६९-CI-०५५३, उpूषेण/परमादेश, 
कYणा महजAन (व. ःवेताकुमारT <सरो(हयासमेत
 ःथानीय ःवायt शासन ऐन, २०५५ को 
दफा १५५(३) मा भवन <नमाAण गनR जuगामा 
तेरोमेरो परT हक बेहक छुv याउन ु पनR देिखन 
आएमा pयःतो उजूरT परेको <म<तले पwतीस 
Cदन<भऽ अदालतमा उजूर गनA जान ु भनी पचाA 
खडा गरT सVबिGधत पWहYलाई सनुाउनपुनR 

4यवःथा गरेको छ । यःतो अवःथामा जuगामा 
हक बेहकको ू y उठेमा नगरपा<लकालाई pयसमा 
<नणAय गनR Wेऽा<धकार नरहने हुँदा यहT कानूनी 
4यवःथाको अवलVबन गरT गरेको ल<लतपरु 
उपमहानगरपा<लकाको <नणAयलाई अGयथा भ: 
न<म]ने ।
 (ववाCदत जuगामा के क<त हक पuुदछ 
भनी ूमाण बझुी यक{न गनR कायA अदालतको 
_रट Wेऽा<धकारबाट नहनेु र वैकि]पक उपचारको 
बाटो <नवेदकमा रहे भएकै हुँदा <नवेदन खारेज 
हनेु गरT भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको <म<त 
२०६९।१।२७ को आदेश मना<सब नै देिखदँा 
सदर हनेु ।
इजलास अ<धकृत: अ<नलकुमार शमाA
कVjयटुर: बेदना अ<धकारT
इ<त संवत ्२०७१ साल वैशाख २५ गते रोज ५ शभुम ्।

७
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी िगरीश 
च� लाल, ०६९-CI-१२८०, उpूषेण/परमादेश, 
खमुराज प|ुालT (व. का}म~डप डेभलपमेGट 
बै� क <ल<मटेड केGिTय कायाAलय, पाको Gयूरोड 
काठमाड�
 भोला(कशोर डaोलले अ<मम 
कर क�ीबापत क<त रकम सरकारलाई 
बझुाउनपुनR हो सो कुराको टुaो लाuन सकेको                
देिखएन । पनुरावेदककै पनुरावेदन 4यहोरानसुार 
<नजउपर राजःव चहुावट गरेको सVबGधमा 
िज]ला अदालतमा म�ुा दायर भएको भ:े                      
देिखGछ । यसरT अदालतमा म�ुा (वचाराधीन 
रहेको अवःथामा हाल <नजले कर <तनुAपनR वा 
नपनR कुराको <नcय�ल हनुसcने अवःथा नहनेु र 
<तनA परे प<न क<त <तनुAपनR भ:े ूy अ<निणAत नै 
हनेु भएकोले रोक् का रहेको सVपिt <बगोभGदा 
बढT भएको ख~डमा क<त राजःवतफA  जाने र क<त 
बै� कले पाउने भ:े (वषयसमेत अ<निणAत नै हनु 
जाGछ । म�ुा अदालतमा (वचाराधीन रहेको 
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अवःथामा स7पि: रोक् का राख् न न@मAने होइन 
तथा(प दोहोरो रोक् का रहेको पDरिःथ@तमा फुकुवा 
गनG बममा यो कुराको प@न हेक् का राख् न ुजKरL 
हनेु हुँदा धनी काPमQडप डेभलपमेSट बTU ऋणी 
भोला(कशोर डYोल भई @धतो सरु[णःवKप 
रहेको बा ८ च ६४३५ नं. को सवारL साधनलाई 
राजःव अनसुSधान (वभागले रोक् का राखी फुकुवा 
गनb न@मAने भनी जारL गरेको च.नं.९३०, @म@त 
२०६९।७।२१ को पऽलाई उhूषेणको 
आदेशले बदर गDरlदएको पनुरावेदन अदालत, 

पाटनको @म@त २०६९।११।१६ को आदेश 
@मलेकै देिखदँा सदर हनेु । 
इजलास अ@धकृत: अ@नलकुमार शमाb
क7qयटुर: कAपना बतrला
इ@त संवत ्२०७१ वैशाख २५ गते रोज ५ शभुम ्।

८
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी िगरीश च� 
लाल, ०६९-CI-१२२२, @नषधेाsा, काठमाडu 
िजAला, काठमाडu महानगरपा@लका वडा नं. 

१० नयाँबानेvरिःथत इSटरनेशनल @लिजङ एSड 
फाइनाSस क7पनी @ल. कोतफb बाट अ@धकारूाx 
बोधराज सेढाzसमेत (व. िजAला ू शासन कायाbलय, 

बबरमहल, काठमाडuसमेत
 २०५८ सालको घटनाको स7बSधमा 
२०६४ सालमा आएको अपहरण गनG तथा शरLर 
बSधक @लनेको महल अनसुार २०६८ सालमा 
अनसुSधान गनb पाउने होइन भ|े पनुरावेदन 
िजक}र छ, सो स7बSधमा हेदाb कुनै प@न कानून 
सामाSयतः प�ात ्दश�Kपमा लागू हनेु गरL 
कायाbSवयन गDरन ुहुँदैन भ|े कानूनको सवbमाSय 
@स�ाSत हो तर ूःततु म�ुाका पनुरावेदकले 
गरेको भ@नएको कसरु सोहL महलअSतगbत नै पनG 
ूकृ@तको छ छैन तhकालLन अवःथामा (व�मान 
रहेका अSय कानूनहK उ� कसरुसँग स7बिSधत 
र आक(षbत हनेु हो होइन भ|े सSदभbमा समेत 
@नणbय गनb अनसुSधान अ@धकारL ःवतSऽ र स[म 

हSछ । hय@तमाऽ नभएर २०६४ सालप@छ 
उ� महलअSतगbत पनG कसरुमा ूहरLले सरकारL 
म�ुास7बSधी ऐन, २०४९ ले तोकेको कायb(व@ध र 
�यवःथाको अधीनमा रहL अनसुSधान तहक}कात 
गनb पाउने नै हुँदा कानूनबमोिजम ू हरL @नकायबाट 
गDरने (बयाकलापमा अदालतबाट हःत[ेप गनb 
न@मAने हनुाले @नषधेाsाको @नवेदन खारेज हनेु 
गरL पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको आदेश 
मना@सब नै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ@धकृत: अ@नलकुमार शमाb
इ@त संवत ्२०७१ साल वैशाख २५ गते रोज ५ शभुम ्।

९
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी सुशीला 
काक#, ०७०-WH-००३०, बSदLूhय[ीकरण, 
रोशन ौेP (व. केSिLय अनसुSधान �यरुो, 
काठमाडuसमेत
 @म@त २०६९।९।८।१ मा काठमाडu 
िजAला अदालतसम[ कागज गदाb लागेको जरLवाना 
तhकाल बझुाउन नस�ने प@छ दािखल गनG भनी 
कागज गरL @नजउपर लागेको अ@भयोगलाई ःवीकार 
गरL फैसलाबमोिजमको जरLवानासमेत ःवीकार 
गDरसकेको यःतो अवःथामा सो त�य(वपरLत गरL 
दायर गरेको बSदLूhय[ीकरणको @नवेदन खQडन 
गनbस�ने अवःथाको (व�मानता नहुँदा @नवेदकको 
मागबमोिजमको बSदLूhय[ीकरणको आदेश जारL 
गरL @नजलाई थनुाम�ु गनुbपनG अवःथा देिखन 
आएन । ूःततु Dरट @नवेदन खारेज हनेु । 
इजलास अ@धकृत: (वंणुू साद गौतम
क7qयटुर: बेदना अ@धकारL
इ@त संवत ्२०७१ साल वैशाख ७ गते रोज १ शभुम ्।

१०
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी सुशीला 
काक#, ०७०-WH-००५२, बSदLूhय[ीकरण, 
lदनेशराज सेढाz (व. उषा अ@धकारLसमेत
 बालबा@लकास7बSधी ऐनले प@न बाब ु
वा आमालाई आ�नो सSतानसँग भेटघाट गनb 
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पाउने कानूनी 9यवःथा गरेको देिखBछ । ूःततु 
Fनवेदनमा उHलेख भएका तJयहLलाई N(Oगत 
गदाP यी नाबालकहLको बाब ु हुँदाहुँदै Fनजको 
तफP बाट Fनजका हजरुबबुाले बBदUूVयWीकरणको 
आदेश जारU गरU Fनज नाबालकहLको आमा 
(वपWी ःवधा शमाPको संरWकVवबाट नाबालकलाई 
ःथानाBतरण गराई पाउन बBदUूVयWीकरणको 
आदेश जारU ग]रपाउँ भ^े िजक_र Fलएको 
देिखयो । नाबालकहLका बाब ुछँदाछँदै Fनजका 
हजरुबबुाले आमाको संरWकVवबाट ःथानाBतरण 
गराई मा`ने गरU बBदUूVयWीकरणको आदेश 
जारU गनP FमHनेसमेत देिख^ । आमाको संरWण 
तथा संरWकVवमा रहेका यी नाबालकaय अFनLि 
सेढाd र ूefुन सेढाdलाई बBदU बनाई राखेको 
भ^े तJय खfबीर हनु नसकेको यःतो अवःथामा 
Fनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारU गनP 
Fमलेन । ूःततु Fनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अFधकृत: (वंणुू साद गौतम
कfkयटुर: बेदना अFधकारU
इFत संवत ्२०७१ साल वैशाख ८ गते रोज २ शभुम ्।

११
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी सुशीला 
काक�, ०७०-WO-०३४४, उVूषेण/परमादेश, 
लेखनाथ भrराई (व. लोकसेवा आयोग, केBिUय 
कायाPलय, अनामनगर,  काठमाडuसमेत
 Fनवेदकलाई भएको भFनएको (वभागीय 
सजाय अब कायम नरहेको र कानूनबमोिजम 
छनौट भई पदःथापन पFन भैसकेको 9यिvलाई 
पूवPवत ् अवःथामा काम गनP wदनपुनxमा उv 
(वyा(पत पदमा Fनज Fनवेदकले उfमेz वारU 
तVकाल कायम नरहेको अथP गरU Fनवेदकले 
पाइसकेको शाखा अFधकृत पदको Fनयिुvलाई 
नै बदर गनx गरेको लोक सेवा आयोगको FमFत 
२०७०।६।१० को FनणPय र सामाBय ूशासन 
मBऽालयको FमFत २०७०।६।१४ को FनणPय 
Fनजामती सेवा ऐनको दफा २२ र २२क को 

अनकूुल नरहेकोले उv FनणPयहL कानूनस~त ्
नदेिखने ।
 (वभागीय सजाय हनेु FनणPय भएको 
9यिvलाई सो सजाय अिBतम हनु नwदई सोअिघ 
नै लोकसेवा आयोगले वैकिHपक सूचीका 
9यिvलाई Fनयिुv गदPछ र (वभागीय सजाय बदर 
हBुछ भने Vयःतो ज(टलताको लाFग वैकिHपक 
उfमेz वारलाई Fनयिुv wदने Fनकाय लोकसेवा 
आयोग नै िजfमेवार हनुपनx अवःथा आउँछ । 
अक� श�दमा अब ूःततु म�ुामा Fनवेदकको 
मागबमोिजम आदेश जारU भएको कारणले (वपWी 
गौतम पंyानीको पदःथापनाको सfबBधमा उv 
आयोगले नै FनणPय गनx कुरा देिखने ।
 Fनवेदक लेखराज भrराई कानूनबमोिजम 
ूFतयोFगताबाट छनौट भई पदःथापन पाई 
(बयाशील भएको 9यिv देिखएको र Fनजउपरको 
(वभागीय सजाय बहाल रहेको नदेिखएको अवःथामा 
Fनजको हकमा (वपWी लोकसेवा आयोगको 
FमFत २०७०।६।१० को र सामाBय ूशासन 
मBऽालयको FमFत २०७०।६।१४ को FनणPय 
कायम रहन नस�ने भै उVूषेणको आदेशaारा बदर 
हनेु ठहछP । Fनवेदकको पदाFधकार नै सरुिWत 
रहेको अवःथामा वैकिHपक उfमेz वार (वपWी 
गौतम पंyानीलाई Fबनाकानूनी आधार पूरकLपमै 
Fनयिुv wदँदैमा Fनवेदकको हक ूभा(वत नहनेु 
हनुाले Fनवेदक लेखनाथ भrराईलाई मागबमोिजम 
पदःथापन भएको पदमा पूवPवत ्कायP गनPसमेत 
wदन ुभनी परमादेशसमेत जारU हनेु ।
इजलास अFधकृत: टUकाभषूण िघFमरे
कfkयटुर: कHपना बत�ला
इFत संवत ्२०७१ साल वैशाख ३० गते रोज ३ शभुम ्।

१२
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी तक" राज भ%, 
०६९-CI-०४२६, Fनषधेाyा, ह]रूकाश बढुाथोक_ 
(व. शfमुू साद चौधरUसमेत 
 ज`गाजFमनको (वषय देवानी (वषय भएकोले 
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पबाउ गन8, थ:ुे, गाल; गलौज गन8लगायतको 
अ@धकारCेऽ (वपCी @नकायलाई नभएको भ:े 
पनुरावेदन िजकIर देिखए ताप@न शािLत सरुCाका 
सMबLधमा शMभ ुू साद चौधर;समेतले Pदएको 
@नवेदनका आधारमा वाःत(वकता बझुी शािLत 
सरुCाका ला@ग ूहर;मा देिखएकोसMम हो भ:े 
िजUला ूशासन कायाVलय, काठमाडYको @लिखत 
जवाफ, िजUला ूशासन कायाVलयबाट देवानी 
(ववादको सनुवुाइ भएको  होइन भ:े शMभ ुू साद 
चौधर;समेतको @लिखत जवाफ, शािLत सरुCाको 
(वषयमा ब]ुनलाई @नवेदकलाई िजUला ूशासन 
कायाVलयमा यस कायाVलयबाट उपिःथतसMम 
गराएको भ:े महानगर;य ूहर; व_ृ, बौ`को 
@लिखत जवाफबाट यी पनुरावेदकलाई देवानी 
(वषयमा पबाउ गन8 र थनुछेक गन8सMमको 
आशb काको अवःथा (वcमान भएको प(ुd 
हनु सकेको नदेिखदँा र शािLत सरुCा कायम 
गराइपाउँ भनी पनV आएको @नवेदनउपर शािLत 
सरुCाको (वषयमा ब]ुनलाई कानूनले (वपCी 
@नकायलाई नरोकेको हुँदा देवानी (वषयलाई @लएर 
अ@धकारको अ@तबमण गर; धरपकडलगायतका 
कायV गर; पनुरावेदकको कानूनी अ@धकारमा 
आघात पगेुको भ:े पनुरावेदन िजकIरसँग सहमत 
हनु नस(कने हुँदा iरट @नवेदन खारेज र अLतiरम 
आदेश रj हनेु ठहर ्याई @म@त २०६८।३।२२ 
मा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको आदेश 
@मलेकै देिखदँा सो सदर हनेु ।
इजलास अ@धकृत: ट;काभषूण िघ@मरे
कMrयटुर: कUपना बतsला
इ@त संवत ्२०७० साल भदौ ३१ गते रोज २ शभुम ्।

१३
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी तक� राज भ�, 
०६६-CI-०९३९,  बाटो कायम गiरपाउँ, केशव 
परु; (व. (करण iरमालसमेत
 ूwयथxहyले आzनो सyु ू@तवाद;मा नै 
आzना बाब ुबाजे सूयVनाथ iरमालको नाममा दताV 

रहेको ल@लतपरु नगरपा@लका वडा नं. २ को (क.नं. 

६ को Cेऽफल ४-१०-० ज|गा @नजका छोरा 
ना@तहyको बीच २०४० सालमा अंशबLडा हुँदा 
सोह; (क_ाबाट (क_ाकाट भएका ज|गाहyमा 
आवतजावत गनVका ला@ग @नजी बाटो रहेको 
भनी ू@तवाद गरेको देिखLछ । सyु ू@तवाद 
गदाV नै दिCणको ज|गा नवीनूसाद iरमालको 
अंश भागमा परेकोले अy अंिशयारहyको अंश 
फाँटमा परेको ज|गामा जाने बाटो नहुँदा एवम ् 
अंिशयारहyले आzनो अंश फाँटको ज|गाबाट 
पूवVतफV बाट ९ (फट आzनो नMबर; एवं कMपाउLड 
@भऽबाट नै @नजी बाटो राखी सबै दाजभुाइलाई 
आzनो आवतजावत गन8 हक प|ुने गर; स(ुवधाको 
ला@ग बाटो ूयोगसMम गiरएको हो भनी ू@तवाद 
गरेको देिखएको छ । @म@सल संल|न नापी 
@नर;Cकले पेश गरेको ू@तवेदन }यहोरा हेदाV, 
ल@लतपरु नगर वडा नं. २० क (क.नं.२६९, 

४६२, ४६१, १९३, १९२, १९१, १९०, र 
१८९ र १८९ ज|गाको (फUडमा गै (फUड 
@नर;Cण गदाV उ~ (क_ाहyको पूवVतफV  न�सा 
शेसमा रातो मसीले देखाएअनसुार ९ (फटको 
बाटो देिखएको, सो बाटो सामू(हकyपमा ूयोग 
भएको र (क.नं. २६९ को दिCणपूवVतफV बाट 
@भऽ जाने बाटोमा जःता पाताको गेट देखाइएको 
र अLय (क_ाहyमा आआzनो ज|गामा ूवेश 
गन8 ःथानमा गेट तथा पखाVल लगाइएको 
देिखएको भनी उUलेख गरेको देिखयो । @म@सल 
संल|न @म@त २०४०।५।१२ को बLडापऽको 
छायाँू@तमा समेत सबै अंिशयारहyलाई आआzनो 
ज|गामा परेको ज|गामा आवतजावत गनV सMपूणV 
ज|गाको पूवVतफV बाट उ_र आउने पखाVल दिCण 
मूल सडक ज|गा ९ (फट चYडाको साझा बाटो 
भ:ेसमेत }यहोरा उUलेख गर; बLडापऽमा सो 
बाटोको अविःथ@त जनाएको देिखLछ । यसर; 
@म@त २०४०।५।१२ को बLडापऽको }यहोरामा 
नै उ~ बाटोको अविःथ@तका बारेमा उUलेख 
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गर6 7नजी:पमा खोलेको बाटो आAनो उपभोगमा 
खोलेको बाटोलाई 7बना कुनै कानूनी आधारबेगर 
सावGज7नक भH न7मIने हुँदा दताGवालाको मLूर6 
7बना सावGज7नक बाटो कायम गनG 7मलेन भनी 
दावी नपNुने ठहर ्याई भएको मालपोत कायGलय, 

ल7लतपरुको 7म7त २०६५।४।३० को 7नणGय र 
सो 7नणGयलाई सदर गनX गर6 पनुरावेदन अदालत, 

पाटनबाट भएको 7म7त २०६६।१।२४ को 
फैसला 7मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ7धकृत: (वंणुू साद गौतम
क`aयटुर: बेदना अ7धकार6
इ7त संवत ्२०७० साल पसु २८ गते रोज १ शभुम ्।

१४
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी तक� राज 
भ�, ०६५-CI-०६४४, ०६७-CI-११९७,  जNगा 
िखचोला चलन, कालरुाम भfडार6 (व. जगतबहादरु 
अ7धकार6,  जगतबहादरु अ7धकार6  (व. तेजबहादरु 
िघ7मरेसमेत
 नiसामा अ(jत भएअनसुार न.नं. १२ 
देिख  न.नं. १६ स`मको जNगा वाद6को भोगमा 
रहेको सो न.नं. देिख १६ स`मका कूल kेऽफल 
०-५-९३/४ रहेको देिखnछ । यसका अ7तpरq 
न.नं.२१, २२ र २३ समेतका जNगा वाद6कै दताG 
भोगमा रहेको न.नं. २१ को ०-०-४१/२ तथा 
न.नं. २२ र २३ को कूल kेऽफल ०-०-८१/४ 
उIलेख भएकोसमेत नiसाको अविःथ7तबाट 
देिखएको छ । न.नं.२२ को जNगा नहरमा परेको 
नiसा मचुIुकाबाट देिखएकोले यःतो जNगा 
सा(वक (क.नं.२५० को जNगा नै हो भनी भH 
स(कएन । नहरमा परेको जNगा घटाउँदा उq 
न.नं. २२ र २३ को ज`मा जNगा ०-०-४१/२, 

नiसा मचुIुकाबाट (क.नं.२५० का न.नं.१२, 
१३, १४, १५, १६, १७ का जNगाह: वाद6का 
भोगमा रहेको देिखnछ । tयःतै न.नं.२१, २२ 
र २३ समेत (क.नं.२५० 7भऽ रहेको न.नं. 

२२ को जNगा नहर उIलेख भएको देिखnछ । 

२५० का २१ र २३ को जNगा वाद6को भोगमा 
रहेको देिखnछ । न.नं.१२ देिख १७ स`मको 
जNगाको कूल योग गदाG ०-५-९३/४ रहेको तथा 
न.नं.२१ मा ०-०-४१/२  तथा न.नं.२२ र २३ 
मा ०-०-८१/४ भएकोमा  न.नं.२२ मा नहर भै 
tयसको आधा जNगा ०-०-४१/२  माऽ कायम 
रहेको देिखई वाद6को भोगमा ०-५-१८१/४ 
रहेको देिखnछ । वाद6को (क.नं.२५० को कूल 
जNगा ०-७-० कायम रहेकोमा उq उिIलिखत 
न.नं. का जNगाह: गर6 ज`मा ०-५-१८१/४ 
जNगा भई ०-१-११/४ ज`मा कम रहेको देिखदँा 
उq न.नं.१८ को ०-०-०१/२ (क.नं.२५० को 
जNगा7भऽ रहेको देिखएकोले उq जNगा धनमाया 
7तवार6ले िखचोला गरेको कायGलाई अnयथा भH 
न7मIने । 
 (क.नं.५२६ को जNगा भनी ज7नएको र 
उq जNगा ०-५-१११/२  कायम रहेको देिखnछ 
भने न.नं. २४ मा  ०-०-१७३/४ जNगा (ववाuदत 
भनी देखाइएको छ । यी पनुरावेदक ू7तवाद6 
कालरुाम भfडार6को नाउँमा कायम (क.नं.५२६ 
बाट नै ०-५-१११/२ देिखई 7नजको जNगा 
प7ुगरहेको देिखएको तथा न.नं.२४ समेत यी 
पनुरावेदक ू7तवाद6को भोगमा रहेको देिखएकोमा 
न.नं.२४ को ज.(व.  ०-०-१७१/४ जNगा ू 7तवाद6 
कालरुाम भfडार6ले िखचोला गरेको ठहराई 
भएको पनुरावेदन अदालत, (वराटनगरको फैसला 
कानूनस`मत देिखने ।
 स:ु सनुसर6 िजIला अदालतको फैसला 
उIट6 गर6 (क.नं.२५० को जNगामwये न.नं.१८ 
को ०-०-०१/२  जNगा धनमाया 7तवार6ले र 
न.नं.२४ को  ज.(व.०-०-१७१/४  जNगा ू 7तवाद6 
कालरुाम भfडार6ले िखचोला गरेको ठहर ्याई 
भएको पनुरावेदन अदालत, (वराटनगरको फैसला 
कानूनस`मत ्देिखने ।
इजलास अ7धकृत: (वंणुू साद गौतम
इ7त संवत ्२०७० साल पसु २८ गते रोज १ शभुम ्।
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१५
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी तक� राज 
भ�, ०६५-CI-०३३६,  मोह; कायम, महे>िनाथ 
उपाCयाय (व. माइला नकमE
 पनुरावेदकले (ववाGदत जIगामा सव��च 
अदालतबाट भएको LमLत २०५३।३।१३ 
को फैसलाअनसुार उP दावीको (क.नं.१०३ 
को जIगाको मोह; कायम गSरपाउँन 
भLूमसधुार कायाWलयमा Lनवेदन Gदएकोमा LमLत 
२०५८।१२।१३ मा मोह; कायम नहनेु ठहर 
भएको छ । यसर; यी पनुरावेदक Lनवेदकले 
Gद[यकुमार;को उP दावीको जIगामा मोह; 
हक छ भ\े िजक^र Lलए पLन माइला नकमEका 
बाब ुत_ुसीनारायण नकमE (ववाGदत (क.नं.१०३ 
को जIगामा (वLधवत ् ू(बयाबाट मोह; ःथा(पत 
भएको तeय तथा संलIन ूमाणसमेतबाट देिखदँा 
सोह; आधारबाट समेत भLूमसधुार कायWलयबाट 
त_ुसीनारायण नकमE नै वैधाLनक मोह; रहे 
भएको ठहर ्याई गरेको LनणWयको (वषयलाई 
Lलएर सो LनणWय गदाW वाद; दावीभ>दा बा(हर गै 
फैसला गSरएको भनी भ\ नLम_ने हुँदा (ववाGदत 
जIगाको खास जोताहा मोह; त_ुसीनारायण  
नकमE नै वैLधLनक मोह; कायम हनेु ठहर ्याई 
भएको भLूमसधुार कायाWलय, काठमाडkको LमLत 
२०५८।१२।१३ को LनणWयलाई सदर गनl 
गर; पनुरावेदन अदालत,  पाटनबाट भएको LमLत 
२०६४।१०।२७ को फैसला Lमलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ।
इजलास अLधकृत: (वंणुू साद गौतम
कqrयटुर: बेदना अLधकार;
इLत संवत ्२०७० साल पसु २८ गते रोज १ शभुम ्।

१६
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी तक� राज भ�, 
०६६-CR-०८०१, कतW[य tयान, नेपाल सरकार 
(व. जय>तराज प>त
 tयानजःतो गqभीर कसरुमा कसैउपर 

आरोप लगाउन ु माऽ पयाWw हुँदैन । आरो(पत 
[यिPमा tयान मानl सqब>धमा मनसाय रहेको 
xयसैअनyुप तयार; गर; घटना घटाएको 
भ\े कुराको LसलLसलेवारyपमा नै ःवत>ऽ 
ूमाणहyबाट कसरुको प(ु{ भएको हनुपुछW । 
अ>याथा कसैउपर श| काकै भरमा माऽ tयान 
मारेको जःतो स}ीन र गqभीर कसरुको कसरुदार 
ठहर गनW फौजदार; >याय Lस~ा>तअनकूुल 
नहुँदा ूLतवाद; जयराज प>तलाई मलुकु^ 
ऐन, tयानसqब>धीको महलको १३(२) नं. 

बमोिजम सवWःवस(हत ज>मकैदको सजाय गनl 
गरेको सyु डडेलधरुा िज_ला अदालतको LमLत 
२०६३।३।२९ को फैसला उ_ट; गर; ू Lतवाद; 
जयराज प>तलाई आरो(पत कसरुबाट सफाइ Gदने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, महे>िनगरको 
LमLत २०६६।१०।२६।३ को फैसला Lमलेकै 
हुँदा सदर हनेु ।
इजलास अLधकृत: बाबरुाम सवेुद;
कqrयटुर: बेदना अLधकार;
इLत संवत ्२०७० साल फागनु ४ गते रोज १ शभुम ्।

१७
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.!ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक', ०६६-WO-०४३६,  
उxूषेण/परमादेश, शीला के.सी. (व. ईदर;श 
मोहqमद मसुलमानसमेत
 (व�ापनअनसुार दरखाःत नै नGदएको 
अवःथामा सो (व�ापनअनसुारको पदमा 
आफूलाई ूLतःपधाWमा सSरक नगराएकोले 
उP (व�ापन अनसुारको LनयिुP बदर 
गर; माIने अLधकार यी LनवेGदकालाई 
हुँदैन । िश�क LनयिुPसqब>धी जनु (वषयमा 
आ�नो हक अLधकार हनन ् भयो भनी Sरट 
LनवेGदका Sरट Lलई आएक^ हनु ् सो (वषयको 
(व�ापनबमोिजम दरखाःत नै नबझुाई ूLतःपधाWमा 
सहभागी नै नभएको िःथLतमा उP (वषयमा 
Sरट Gदने Lनजको हकै LसजWना भएको भ\            
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4म6दैन । यसर; (व<ापन ूकािशत गर; 
ू4तःपधाEबाट छा4नएका ू 4तयोगीलाई 4नयिुKसमेत 
Lदई पठनपाठनसमेतको कायE सNु भइसकेको 
अवःथामा र Qरट Lदने हकै नभएकS 4नवेLदकाले 
Lदएको Qरट 4नवेदनको आधारमा 4नजको माग 
दावीको सVबWधमा (वचार गनEसमेत न4म6ने ।
 4न.मा.(व. को दरबWद;मा रह; मा.(व. 
ःतरमा ःवयम ्से(वकाको Nपमा अYयापन गराएकै 
भरमा मा.(व. ःतरको िशZकको पदको ला4ग 
भएको (व<ापनमा समावेश भई ू4तःपधाE नै 
गनE नपन[ भ\े प4न िशZा ऐन, 4नयमावल;मा 
कतै ^यवःथा भएको देिखदैँन । (व<ापन गदाE 
दरखाःत Lदनै नजाने अ4न आaनो दरखाःत नै 
न4लई आफूलाई 4नयिुK ू(बयामा समावेशै 
नगQरएकोले आaनो सं(वधानूदf मौ4लक 
हक हनन ् भयो भ\े 4नवेLदकाको भनाई उिचत 
देिखदैँन । यःतो िःथ4तमा भएको िशZक 
4नयिुKसVबWधी 4नणEयबाट 4नज Qरट 4नवेLदकाको 
कुनै मौ4लक हक अ4धकारको हनन ् भएको 
नदेिखदँा 4नवेदकको मागबमोिजमको आदेश जार; 
गनुEपन[ अवःथा नदेिखदँा Qरट 4नवेदकको 4नवेदन 
खारेज हनेु ।
 (व<ान (वषयक िशZकका सVबWधमा 
(व<ापन गQरएकोमा सो सVबWधी आवँयक 
Wयूनतम ् शैिZक योkयतातफE  (वचारै नगर; 
(व<ा(पत (वषयभWदा पथृक (वषय कृ(ष (वषय 4लई 
ःनातक उfीणEलाई (व<ान (वषय पढाउन पाउने 
गर; 4नयिुK गQरएको भ\े िजकSरका सVबWधमा 
हेदाE िशZा 4नयमावल;, २०५९ को अनसूुची १२ 
को खpड (घ) को उपखpड २ को बमसंuया 
(२) मा माYय4मक (व<ान िशZकको ला4ग 
योkयतामा ×(व<ान वा गिणत मूल (वषय 4लई 
ःनातक वा सोसरह उfीणE गरेको” हनुपुन[छ भनी 
उ6लेख भएको तर (वपZी 4तलौराकोट मा.(व. 

^यवःथापन स4म4तबाट माYय4मक (वvालयमा 
(व<ान (वषय बाहेककोलाई अYयापन गनEका 

ला4ग 4नयिुK Lदएको भ\े सVबWधमा बी.एस.सी. 
वा  सो सरह” भनेको के हो भ\े सVबWधमा Lw(वधा 
उxप\ हनु गएको देिखWछ । सो (वषयमा िशZा 
मWऽालय, िज6ला िशZा कायाEलय, क(पलवःतबुाट 
आ4धकाQरक धारणास(हत ःपz पानुEपन[मा 
सो कायाEलयबाट 4लिखत जवाफ नै आएको                                         
देिख\ । (व<ापन गर; (व<ान (वषय पढाउनको 
ला4ग ×बी.एस.सी. वा सो सरह” उfीणE गरेको 
शैिZक योkयताको आवँयकता देखाई (व<ापन गन[ 
अ4न 4नयिुK गदाE कृ(ष (वषय पढेकोलाई 4नयिुK 
गरेको देिखएकोले ×बी.एस.सी. वा सो सरह” भ\ाले 
कुनकुन (वषय पढाउनको ला4ग योkयता पगेुको 
बिुझWछ भ\े सVबWधमा ःपz हनु जNर; हWुछ । 
xयसैले ःपzताको ला4ग जो जे गनुEपछE गर; यःतो 
ू|मा सVबोधन गनुE भनी िज6ला िशZा कायाEलय, 

क(पलवःतलुाई YयानाकषEण गराउन आवँयक 
देिखदँा सो सVबWधमा उि6लिखत (वषयमा ःपz 
गनुE भनी िज6ला िशZा कायाEलय, क(पलवःतलुाई 
YयानाकषEण गराउने ।
इजलास अ4धकृत: बाबरुाम सवेुद;
कV~यटुर: क6पना बत�ला
इ4त संवत ्२०७० साल वैशाख २४ गते रोज ३ शभुम ्।

१८
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६७-WO-०६२६,  
उxूषेण/ परमादेश, रामलाल स4ुतहार (व. िशZा 
मWऽालयसमेत
 २०६० सालदेिखकै पदपू4तEसVबWधी 
ू(बयामा 4नवेदकले समय4भऽै कानूनले 4नधाEरण 
गरेको ू(बयाबमोिजम आaनो 4नयिुKका 
ला4ग चासो राख् न गएको भ\े कुरा उि6लिखत 
(ववेचनाबाट देिखएन । 4म4त २०६१।१२।२८ 
मा वैकि6पक उVमे� वारलाई 4सफाQरश भएको 
िज6लामा 4नयिुKको ला4ग सVपकE  राख् न जाने 
भनेर Zेऽीय िशZा 4नद[शनालय, पूवाE�ल, धनकुटाले 
सूचना ूकािशत गनुEको साथै Qरट 4नवेदकको घर 
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ठेगानमा पऽाचार गरेको अवःथामा सो पऽमा 
उि@लिखत समयCसमाCभऽ CनयिुDपऽ CलनपुनEमा 
सो नCलई उD CनदEशनालयमा Hरट Cनवेदक CमCत 
२०६३।२।२३ मा माऽ सLपकM  राख् न गएको 
अवःथा हुँदा कानूनबमोिजमको समय Cसमा नघाई 
CनयिुDको लाCग सLपकM  राख् न आउने वैकि@पक 
उLमेW वारलाई िशXक सेवा आयोग CनयमावलY, 
२०५७ को उि@लिखत [यवःथाअनसुार CनयिुD 
\दन नCम@ने भनी भएको िशXा म^ऽालय (सिचव 
ःतरYय) को CमCत २०६६।२।१३ को CनणMय 
र िशXक सेवा आयोग  CनयमावलY, २०५७ को 
Cनयम २५ को उपCनयम ३ को [यवःथाबमोिजम 
आयोगले CसफाHरश गरेको १ वषM नाघेपCछ कुनै 
पCन वैकि@पक उLमेW वारलाई CनयिुD गHरने छैन 
भfे ूावधानअनसुार CनयिुD गनMसiने अवःथा 
नदेिखएकोले सोहY [यहोरा जानकारY \दने भनी 
लेखी आएको हुँदा जानकारYको लाCग अनरुोध 
छ भनी Hरट Cनवेदकलाई जानकारY गराएको भfे 
Xेऽीय िशXा CनदEशनालय, पूवाMjल धनकुटाको 
CमCत २०६७।३।१३ को पऽसमेतलाई 
गैरकानूनी भf नCम@ने ।
 कानूनले CनधाMरण गरेको समयCभऽै 
CनयिुDको लाCग CसफाHरश गHरएको Cनकायमा 
Hरट Cनवेदक सLपकM  राख् न जान नसiनकुा साथै 
कानूनले CनधाMरण गरेको समय [यतीत भइसकेकोले 
CनयिुD \दन नCम@ने भनी िशXा म^ऽालय (सिचव 
ःतरYय) बाट CमCत २०६६।२।१३ मा भएको 
CनणMयलाई पCन Hरट Cनवेदकले समयमै चनुौती 
\दएर उपचार खोlन अदालत आउन सकेको 
देिखदैँन । CनयिुD \दन नCम@ने भनी CनणMय 
भएको लामो समयपCछ माऽ उपचारको लाCग 
Hरट Cलएर आएको देिखदँा Cनवेदक (वलLब 
गरY उपचार माmन आएको समेत देिख^छ । 
आफूलाई अ(हत हनेु गरY CनणMय भएको छ भfे 
पXले उिचत समयCभऽै चनाखो भई ^या(यक 

उपचार खोlन अदालत आउन सiनपुनE 
हु̂ छ । आफूलाई मकाM परेको (वषयमा मौन 
बसी (वलLब गरेर उपचार खोlन आउने पXलाई 
वाःत(वकnपमा मकाM परेको भनी माf र यःतो 
पXलाई अदालतले सहयोग गनMसमेत नसiने हुँदा 
Hरट Cनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अCधकृत: बाबरुाम सवेुदY
कLqयटुर: क@पना बतrला
इCत संवत ्२०७० साल वैशाख २४ गते रोज ३ शभुम ्।

१९
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६६-WO-१०८१,  उwूषेण, 
\द ओHरय^टल इ^ःयोरे^स कLपनी Cल. का 
अिyतयारूाz  एसबी नायर (व. म{यःथ सCमCतको 
कायाMलय, बटुवल, nप^देहYसमेत (मकुाम प.ुवे.अ. 

बटुवल) समेत
 दबैु पXका बीचमा उठेको बीमा 
(ववादको सLब^धमा यस अदालतबाट भएको 
CमCत २०६३।१।४ को फैसलाबमोिजम 
म{यःथ CनयिुD गरY (ववादको समाधान गHरपाउँ 
भनी दावीकताMको पनुरावेदन अदालत, बटुवलमा 
Cनवेदन परेपCछ सो अदालतबाट म{यःथ तोiने 
CनणMय भएप|ात ् CमCत २०६४।११।१३ को 
CनणMयबाट म{यःथ सCमCतको गठन भई दबैु 
पXको सहमCतमा म{यःथको कायाMलयसमेत 
ःथापना भई म{यःथता ऐन, २०५५ बमोिजम 
कारवाहY आरLभ भएको देिख^छ । यसरY 
दबैु पXको सहमCतमा म{यःथता ऐन, २०५५ 
बमोिजमको कारवाहYको आरLभ भई म{यःथता 
सCमCतबाट CनणMय सनुाएको र सो CनणMयलाई 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट समेत सदर 
भई (ववादको अि^तम (कनारा लाCगसकेको 
अवःथामा म{यःथता ऐन, २०३८ लागू हनेु हो 
म{यःथता ऐन, २०५५ लागू हनेु होइन भfे Hरट 
Cनवेदनको दावी त~य र कानूनमा आधाHरत रहेको 



17

सव��च अदालत बलेु(टन २०७१, भदौ - 2

देिखदैँन । उि:लिखत त;यका आधारमा ूःततु 
(ववादका सDबEधमा मFयःथता ऐन, २०५५ 
नै आक(षKत हनेु नदेिखई सोहO ऐनमा भएको 
Qयवःथाबमोिजम STतपूTतK र Wयाजसमेत भराउने 
गरO भएको मFयःथता सTमTतको TनणKयलाई सदर 
गरेको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको फैसलालाई 
अEयथा भ[ नTम:ने हुँदा \रट Tनवेदन खारेज               
हनेु ।
इजलास अTधकृत: बाबरुाम सवेुदO
कD`यटुर: क:पना बतaला
इTत संवत ्२०७० साल वैशाख २४ गते रोज ३ शभुम ्।

२०
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी कमलनारायण 
दास, ०६३-CR-०६५०,  ॅ iाचार, नेपाल सरकार 
(व. गणेश अयाKलसमेत
 आjनो नाममा जkगा ख\रद भै घर 
TनमाKणको लाTग नmसा पास गरेको भए पTन 
TनमाKण सDप[ हनुअुगावै ससीमoपमा सDपूणK 
घर जkगा Tबबq गरO अकाKका नाउँमा गएको 
र ख\रदकताKले Tबबेताकै हो भनी ःवाTमrव 
समपKण नगरेको अवःथामा पTन ूTतवादOले Tबबq 
गरेपsात ्पTन Tनजकै ःवाTमrवमा रहेको मा[े कुनै 
कानूनी एवम ् (ववेकसtत ् आधार रहेन । यःता 
तकK  गनu हो भने Tबबq गरेर पTन Tबबq नहनेु 
र Tबबq गरेपsात ्पTन Tबबेताले Tबबq भएको 
सDपिvउपर आjनो हकको दावी गनKसmने अनौठो 
सDपिvसDबEधी कानूनी अवधारणा (वकTसत हनु 
जाEछ । कसैको नाउँमा सDपिv लकुाउने 
कुरालाई बेkलै कानूनको माFयमyारा TनयTमत 
गनu Qयवःथा भएमा बाहेक भैरहेको कानून र 
(वTधशाzyारा ःवीकृत नभएको यःतो तकK  गनu 
हो भने सDपिvसDबEधी कानूनको आधारभतू 
जग नै भिrकन जाने र कोहO पTन जkगाधनी वा 
सDपिvको माTलक कानूनीoपले सरुिSत नरहने 
अवःथा आउँछ । यःतो अूrयािशत तकK  गनुKले 
समाजलाई सममoपमा (वचTलत गराउनसmने 

हनुाले समेत आरोपपऽको मागबमोिजम नारायण 
काक}को नाउँमा (वTधवत ् गैसकेको सDपिvमा 
ूTतवादO गणेश अयाKलको हक र(हरहेको भ[े 
िजकqर सवKथा ःवीकायK भएन । तसथK rयस 
सDबEधमा (वशेष अदालतको TनंकषKमा असहमत 
रहनपुनu कारण नदेिखने ।
 खाता खोलO बै(�ङ कारोबार गनुK 
ःवाभा(वकoपमा भैरहने कुरा हो । rयो 
स�य वा सरुSा वा जनुसकैु कारणले खातामा 
जDमा गरO कारोबार ग\र�दएको हनु सmछ । 
खाताबाट िझ(कएका रकमहo आjनो फौजदारO 
दा(यrवबाट ब�ने उ�ेँयले कतै लकुाएको भ[े 
हो भने rयो त;यगत (हसाबले नै प(ुi गनुKपनu                  
हEुछ । खाताबाट रकम िझ(कन ु नै रकम 
लकुाएको अनमुानको आधार ब[ स�ैन । यःतो 
ू�हoमा अपराध अनसुEधानको पS सतहO नबनी 
गDभीर र Sमतावान ्हनु जoरO छ । यथाथKमा 
कुनै रा�सेवकले अमकु सDपिv कTत आिजKत 
गर ्यो भ[े ूयोजनको लाTग तrकाल कTत उसको 
साथमा वा TनयEऽणमा छ भ[े आधारमा मू:या�न 
ग\रने हो न(क कTत Tथयो वा हनु सm;यो होला 
भनी अनमुान गनu हो । यसरO हेरेमा (वशेष 
अदालतले उ� ू�मा गरेको TनंकषK ऽटुOपूणK 
भ[ Tम:ने नदेिखने ।
 आरोपपऽमा ू TतवादOले ॐोत प(ुi गनुKपनu 
भनी अEय कुनै पTन सDपिv देखाइएको र दावी 
ग\रएको पाइँदैन । दावी Tलने सDबिEधत Tनकायले 
ॐोत प(ुi गनुKपनu सDपिv नदेखाएको अवःथामा 
थप (ववेचना ग\ररहन ुपरेन । यस अदालतबाट 
यसअिघ फैसला भएका यःतै ूकृTतका म�ुाहoमा 
कायम भएका Eया(यक Tस�ाEतअनकूुल 
(वशेष अदालतबाट मू:या�न कायम ग\रएको                           
देिखEछ । बै� क नगद सDबEधमा ूTतवादOले 
Wयाजको रकम पTन परेकोले ॐोत प(ुi गनu रकम 
कमी भएको िजकqर Tलएको अवःथा नभएको 
अवःथामा ूTतवादOले ॐोत प(ुi गनुKपनu कुल 
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स4पि7 8. ४१,६८,८८१ कायम गरेको मनाCसब 
देिखने ।
 अCभयोजन गनG वादHले नै बाब,ु दाज,ु 

भाइलगायत अंशबMडा नछु(Pएका सबै अंशायारको 
स4पि7 तथा आयलाई एउटै बाःकेटमा राख् ने 
गरेको अवःथामा यस अदालतले यो मXुाको हकमा 
अCभयोजन दावीूCतकूल हनेु गरH Cबनाआधार 
ूमाण अMयथा भ_े अवःथा देिखन नआउने ।
 मूलत: वादH पaले ूCतवादHले 
गैरकानूनी8पमा आय ूाb गरेको भनी अCभयोग 
लगाउनपूुवc Cनजको तdकालHन Cनजी पाeरवाeरक 
आय र स4पि7 तथा Cनजको आfनो समम आयको 
बासलात वा(षcक8पमा के कःतो Cथयो भनी 
खलुाउन सकेको भए Cनजको आयको वैधता वा 
अवैधताको िःथCत ूi हनेु Cथयो । अनसुMधानको 
चरणदेिख नै बिुझएका पeरवारको सदःय भनेका 
kयिlह8लाई अ(वभािजत संयlु पeरवारको 
सदःय मानी बयान बरबझुारथ गरH सगोलमा 
नै आयको आकँलन गरH अCभयोग लगाइएको 
अवःथा हुँदा अब ूCतवादHलाई पाeरवाeरक संयlु 
आयको Cलखतबाट छुn याउन Cमoने अवःथा 
नरहने ।
 ूCतवादH गणेश अयाcललाई सगोल 
पeरवारकै सदःयको 8पमा अCभयोजन पaले 
ःवीकार गरेको, ूCतवादHका दाज ु भाउजकुो 
स4पि7लाई अCभयोजनको दायरामा राखी ॐोत प(ुi 
भएको वा नभएको भनी यकqन गरH दावी Cलएको 
सMदभc हुँदा (वशेष अदालतले अCभयोग दावीको 
ूकृCतलाई s(iगत गरH सगोल पeरवारस(हतको 
ूCतवादHको आजcनलाई Mयायोिचत अनमुानको 
आधारमा ःवाभा(वक र अःवाभा(वक भनी 
छुn याउनपुनG अवःथा रहेको र आय र kययको 
बीचमा देिखएको अMतर कम हुँदा ूCतवादH गणेश 
अयाcलको आजcन ःवाभा(वक रहेको देिखदँा ू CतवादH 
गणेश अयाcलको आजcनलाई गैरकानूनी नठहर ्याई 
अCभयोग दावीबाट सफाइ vदने ठहर ्याएको (वशेष 

अदालतको CमCत २०६३।१०।२३ को फैसला 
Cमलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अCधकृत: ौीूसाद सyले
क4zयटुर: (व{राज पोखरेल
इCत संवत ्२०६९ साल काि7क २७ गते रोज २ शभुम ्।

इजलास नं. ३

मा.�ा.�ी िगरीश च� लाल र मा.�ा.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६६-CI-०३३१, छुट ज}गा दताc 
गeरपाउँ, आशाकाजी महजcनसमेत (व. सूयcबहादरु 
बोहोरा
 Cबताc ज}गा वा रैकर कुन आधारमा 
कसका नाममा दताc हनेु भ_े स4बMधमा 
तेरोमेरोको (ववाद उvठरहेको, मौजाको (वषय पCन 
अ(ववाvदत नरहेको र (क.नं.१०९ का स4बMधमा 
ूCतवादH मोहH नरहेको समेत उठाइएका स4पूणc 
(वषयका स4बMधमा एकैसाथ ूमाणको मूoया~न 
भै हक बेहकको (ववाद टु�ो लागी ूःततु 
(ववादको Cनराकरण भै स8ु िजoला अदालतबाट 
Mयाय Cन8पण हनेु नै हनुाले पनुरावेदन अदालत, 

पाटनबाट भएको CमCत २०६४।११।१९ को 
फैसला Cमलेकै देिखन आएकोले सोमा पeरवतcन 
गeररहन परेन । सदर हनेु ।
इजजास अCधकृत: अशोककुमार aेऽी
क4zयटुर: (व{राज पोखरेल
इCत संवत ्२०७१ साल भदौ ३ गते रोज ३ शभुम ्।

इजलास नं. ४

मा.�ा.�ी सुशीला काक$ र मा.�ा.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CI-०७७९, Cनषधेा�ा, 
रामनारायण साह (व. सरेुश साह तेलHसमेत
 Cनवेदकले (वपaीह8ले कुन (क7ामा घर 
Cनमाcण गदाc सावcजCनक बाटो Cम�ने आश� का 
भएको हो सो ःपi उoलेखसमेत गनc सकेको देिखन 
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आएन । बाटोमा ढु:ा, बालवुा थपुारेको 
भ?े आधारमा माऽ आदेश जारD गनF GमHने          
देिखदैँन । Gनवेदकले दावी गरेबमोिजम सावFजGनक 
बाटो Gमची घर बनाउने अवःथाको (वQमानता 
नहुँदा GनषधेाTाको आदेश जारD गनुFपनU अवःथा 
नदेिखदँा Gनवेदन खारेज हनेु ठहर ्याई पनुरावेदन 
अदालत, राज(वराजबाट GमGत २०६८।३।१३ 
गते भएको आदेश Gमलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अGधकृत: गेहे`िराज प`त
कbcयटुर: मि`दरा रानाभाट
इGत संवत ्२०७१ साल जेठ १९ गते रोज २ शभुम ्।

इजलास नं. ५

१
मा."ा.#ी %काश व)ी र मा."ा.#ी तक, राज भ/, 
०६८-WO-०१६९, उfूषेण, डा. तारा मान`धर 
(व. ःवाःjय तथा जनसk lया म`ऽालयसमेत
 बीपी कोइराला मेमोmरयल nया`सर 
अःपताल ऐन, २०५३ को दफा ७ को उपदफा 
१ को खrड (च) बमोिजम Gनवेदकलाई अवकाश 
uदएको भ?े उHलेख भए पGन उv wयवःथा 
अवकाशसbब`धी wयवःथा नभई सदःयसbब`धी 
wयवःथा गरेको देिख`छ । यस मyुामा Gलिखत 
जवाफ पेश गदाF Gनवेuदकालाई ःपzीकरणको 
मौका uदइएको Gथयो भGनए तापGन Gनजलाई 
uदइएको अवकाशपऽमा सो उHलेख हनु नसकेको 
समेत अवःथा देिख`छ । ःपzीकरण सोGधने 
कायF केवल औपचाmरकता GनवाFह गनुF माऽ  
होइन । fयो (वGधसbमत ्तmरकाले भएको पGन 
देिखन ुपदFछ । (वGधू(बयाको ऽ(ुटलाई Gलिखत 
जवाफले स�याउन नसnने ।
 Gनवेuदकालाई नेपाल सरकार ःवाःjय तथा 
जनस}lया म`ऽालयको GमGत २०६८।४।२६ 
को अवकाशसbब`धी GनणFय तथा तfसbब`धी 
कामकारवाहD र पऽसमेत मागबमोिजम उfूषेणको 

आदेश�ारा बदर हनेु ठहछF । Gनवेuदकालाई 
बीपी कोइराला मेमोmरयल nया`सर अःपतालको 
स�ालक सGमGतको सदःयमा मनोनयन गmरएको 
GमGत २०६७।१०।९ देिख तीन वषFको पदावGध 
कायम रहेसbमको GमGत २०७०।१०।८ 
गतेसbम यथावत ्�पमा कायF गनF uदन ु भनी 
(वप�ीह�का नाममा परमादेशको आदेश जारD 
हनेु ।
इजलास अGधकृत: देवीकुमारD चौधरD
कbcयटुर: (वदषुी रायमाझी
इGत संवत ्२०७० साल मk Gसर ९ गते रोज १ शभुम ्।

२
मा."ा.#ी %काश व)ी र मा."ा.#ी तक, राज 
भ/, २०६७-WO-०१४६, उfूषेण/परमादेश, 

डा. डbबर ख�का (व. लोकसेवा आयोग के`िDय 
कायाFलय, अनामनगर काठमाड�समेत
 mरट Gनवेदक डा. डbबर ख�का नेपाल 
सरकार, ःवाःjय तथा जनसk lया म`ऽालयको 
GमGत २०६८।६।३० को पऽबाट बढुवा 
सGमGतको GमGत २०६८।४।२० र लोक सेवा 
आयोगको Gसफाmरशबमोिजम नेपाल सरकारको 
GमGत २०६८।६।२९ को GनणFयानसुार नेपाल 
ःवाःjय सेवा जनरल हेHथ सGभFसेज समूह अGधकृत 
नव� तहको मेGडकल सपुmरटे`डे`ट पदमा GमGत 
२०६८।६।२८ गतेदेिख जे�ता कायम हनेु गरD 
बढुवा भैसकेको इजलाससम� ूःततु पऽबाट 
देिख`छ । mरट Gनवेदक जनु ू योजनको लाGग यस 
अदालतमा ूवेश गरेको हो सो पूरा भैसकेकोले 
ूःततु mरट Gनवेदन Gनंूयोिजत भइसकेको हुँदा 
mरट Gनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अGधकृत: देवीकुमारD चौधरD
इGत संवत ्२०७० साल मk Gसर ९ गते रोज १ शभुम ्।

३
मा."ा.#ी %काश व)ी र मा."ा.#ी तक, राज भ/, 
२०६९-WO-०७७०, उfूषेण, भीमGसंह महरा (व. 

ःवाःjय तथा जनस}lया म`ऽालयसमेत
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 ःवाः5य तथा जनस9:या म<ऽालय, 

ःवाः5य सेवा (वभागको AमAत २०६९।८।२९ 
को सFवापऽ र AमAत २०६९।८।२२ को 
AनणJयानसुार Aनवेदकलाई पद, अ.हे.ब. तथा 
पाँचN उPलेख गरR Aनवेदकको पद तथा ःतर नै 
फरक पनU गरR जोगबढुा ूा.ःवा.के. डडेलधरुामा 
सFवा गरेको देिखदँा Aनवेदकलाई ःवाः5य तथा 
जनस9:या म<ऽालय, ःवाः5य सेवा (वभागको 
AमAत २०६९।८।२९ को सFवापऽ तथा 
AमAत २०६९।८।२२ को सFवा AनणJयानसुार 
Aनवेदकले पाएको पद तथा ःतर फरक पनU 
गरR गरेको कानून(वपरRतको सFवा AनणJय बदर 
ग]र^दएको छ । Aनवेदकले पाएको पद र ःतर 
फरक नपारR कानूनबमोिजम माऽ सFवा गनुJ भ`े 
(वपaीहFको नाममा परमादेशको आदेश जारR 
हनेु ।
इजलास अAधकृत: देवीकुमारR चौधरR 
कhiयटुर: (वदषुी रायमाझी
इAत संवत ्२०७० साल मn Aसर ९ गते रोज १ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी बै�नाथ उपा�ाय र मा.�ा.�ी 
गोिव�कुमार उपा�ाय, ०७०-CR-०९३४, 

सवारR rयान, कृंणबहादरु कँुवरसमेत (व. नेपाल 
सरकार
 चालकले मतृकलाई हेनJसमेत असमथJ 
भएको, घu र ्याv आवाज आएपAछ पAन शक नरोकx 
चरम अaमता र गैरिजhमेवारR देखाएको Aनजको 
हँकाइको ःतर सaम र सतकJ  चालकको हँकाइको 
ःतरभ<दा Aनकै तPलो रहेको भ`े AनंकषJमा यो 
इजलास पगेुकोले यसरR दायाँबायाँ नहेरR बाटोको 
(वचार नगरR सवारR चलाउँदा यःता yयिz र 
केटाकेटR आ^दको rयान मनJस{ने ठूलो सhभावना 
नरहेको भनी मा` AमPदैन । उिPलिखत दघुJटना 
जानीजानी भएको होस वा लापरवाहR गरR सवारR 
चलाएको कारणबाट भएको होस उz दईुम}ये कुनै 

एक कारणबाट सवारR दघुJटना हनु गई ~यसैको 
कारणबाट कुनै माAनसको म~ृय ुहनु गएको रहेछ 
भने ~यसरR सवारR चलाउने yयिzलाई कसरुको 
माऽाअनसुार दईु वषJदेिख दश वषJसhम कैद हनेुछ 
भ`े सवारR तथा यातायात yयवःथा ऐन, २०४९ 
को दफा १६१ को उपदफा (२) आक(षJत 
नहनेु कुनै कारण छैन । पनुरावेदक ूAतवादR 
कृंणबहादरुलाई उz दफा १६१ को उपदफा 
(३) ला�ने वा Aनजले सफाइ पाउने कानूनसhमत ्
आधार रहेको नपाइँदा ूAतवादR कृंणबहादरु 
कँुवरलाई सवारR तथा यातायात yयवःथा ऐन, 

२०४९ को दफा १६१(२) नं. बमोिजम दईु वषJ 
कैद र मलुकुx ऐन, rयानसhब<धीको महलको ४ 
नं. बमोिजम थप ६ म(हना कैदसमेत र ूAतवादR 
गणेश बःयाललाई मलुकुx ऐन, rयानसhब<धीको 
महलको ४ नं. बमोिजम ६ म(हना कैद हनेु 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको AमAत 
२०६८।३।२८ को फैसला Aमलेकै देिखदँा 
सदर हनेु । 
इजलास अAधकृत: रामूसाद बःयाल
इAत संवत ्२०७१ साल जेठ २७ गते रोज ३ शभुम ्।

५
मा.�ा.�ी बै�नाथ उपा�ाय र मा.�ा.�ी 
गोिव�कुमार उपा�ाय, ०७०-WH-००५७, 

ब<दRू~यaीकरण, जयनारायण म�डल (व. 

पनुरावेदन अदालत, राज(वराज स�रRसमेत
 (वधा(यकाले ःप�Fपमा कुनै म�ुाबाट 
कैद सजाय भएकोमा थनुामा नरहेकोले अक� कसरु 
गरेमा थप कैद ठे{नपुनU गरR कानूनी yयवःथा 
गरेकै देिखइरहेको अवःथा छ । सोको अAत]रz 
पAछPलो म�ुाबाट सफाइ पाइरहेको अवःथामा 
सफाइ पाउने फैसलाले लगत कायम नगनU हुँदा 
प(हले नै ठहर भएको अक�  म�ुाको लगत आ�नो 
फैसलाको तपAसल ख�डमा स�याउन AमPने 
अवःथा नरहने हुँदा मलुकुx ऐन, द�ड सजायको 



21

सव��च अदालत बलेु(टन २०७१, भदौ - 2

महलको ४१ नं. को :यवःथाअन>ुप थनुामा 
रािखएको देिखदँा थनुामEु गGरपाउँ भIे Jनवेदन 
िजकLर पMुन नसNने ।
इजलास अJधकृत: रामूसाद बःयाल
इJत संवत ्२०७१ साल जेठ २५ गते रोज १ शभुम ्।

६
मा.�ा.�ी बै�नाथ उपा�ाय र मा.�ा.�ी 
ओम�काश िम�, २०६७-CR-०६९१, कत[:य 
\यान, नरे]ि Jसंह धामी (व. नेपाल सरकार
 अपझ[ट घटना घटb सोच(वचार नगरb 
cयाd बासलुोले हा]दा मतृकको मeृय ु भएको 
देिख]छ । यःतो तeकाल घटना घटेकोमा 
Gरसको झोकमा लाठा, ढुhाले हानेको अवःथामा 
\यानसiब]धीको महलको १४ नं. ले १० वष[ 
कैद हनेु :यवःथा गरेको देिख]छ । तर यहाँ 
बासलुो जःतो जोिखमी हJतयारको ूयोग भएको 
कारणले \यानसiब]धीको महलको १४ नं. 

लाMने िःथJत नरहे पJन सोहb १० वष[ कैदको 
लगभगमा कैद सजाय हनु ]यायोिचत देिख]छ । 
वारदातको रोहबाट ूJतवादbलाई तeकाल Gरस 
उठेको िःथJत पJन नरहेको र ूJतवादb ःययंलाई 
समेत चोटपटक लागेको िःथJत रहेको तथा 
अपराध गदा[को अवःथा, पGरिःथJत, मनसाय तयारb 
उnेँय, अपराधूJतको पpातापभाव, ूJतवादbको 
उमेर र Jनजले ]या(यक ू(बयामा परु ्याएको 
सहयोग जःता माJथ उिrलिखत आधार कारणह> 
समेतलाई मtयनजर राखी Jनजलाई १० वष[भ]दा 
कम कैद वष[ ८ (आठ) हनु ु उपयEु देिखन 
आयो । पनुरावेदन अदालत, नेपालग]जबाट 
:यE भएको राय JनJमलb Jनज ूJतवादb नरे]ि 
Jसंह धामीलाई कैद वष[ ८ (आठ) हनेु ।
इजलास अJधकृत: केशवूसाद िघJमरे
इJत संवत ्२०७१ साल असार ११ गते रोज ४ शभुम ्।

७
मा.�ा.�ी बै�नाथ उपा�ाय र मा.�ा.�ी 
ओम�काश िम�, २०६७-CR-१२६५, जबज[ःती 

करणी, यादव Jगरb (व. नेपाल सरकार
 पनुरावेदक र पीJडतबीच पूव[देिखकै 
सiब]ध रहेको र यसपूव[ पJन परःपरमा करणी 
Jलनzुदन ुभएको भIे देिखएको छैन । पीJडतलाई 
यी पनुरावेदकले करणी गन[ ललाई फकाई 
Jनजको सहमJत Jलएको भIे पJन देिखएको    
छैन । ूJतवादbमtयेका कुमार राईले बलपूव[क 
हात समाई तानी जhलतफ[  Jलई गएपJछ माऽ 
यी पनुरावेदक पJछपJछ गएका तथा अजु[न ौे~ 
र कुमार राईले मखु थनुी हातखdुा समाती 
पीJडतालाई काबमुा Jलई जबज[ःती करणी गरेपJछ 
यी पनुरावेदकले पJन पीJडतको दबैु पाखरुा समाती 
जबज[ःती करणी गरेको त�य मौकाको बयानमा 
Jनजलगायतका सहअJभयEुले ःवीकार गGरसकेको 
अवःथा एकातफ[  रहेको छ भने अक�तफ[  
समान ःतरका सहअJभयEुह> कुमार राई र 
अजु[न ौे~का हकमा स>ु िजrला अदालतले 
कसरुदार ूमािणत गरb भएको फैसला अि]तम 
अवःथामा रहेको देिख]छ । सरोज चाiलागाईले 
पीJडतलाई यी ूJतवादbसमेत तीनजनाले तानी 
लगेको देखेको पीJडता रोएको कराएको सनेुको 
र >ँदै आएको देखेको कुरा अदालतमा समेत 
आई बकपऽ गरेको अJतGरE तीनतीन जनालाई 
सामू(हक>पमा पीJडताले आफू सतुी करणीलाई 
आ�ान गGरन ् भनी सहज साधारण समझको 
अनमुानसiम पJन हनु नसNने हुँदासमेत ू Jतवादbले 
म�ूरbबाट करणी गरेका हनु ् भIसNने अवःथा                                                                    
देिखएन । अ(पत,ु सामू(हक जबज[ःती करणीको 
वारदात घ(टत भएको नै देिखदँा ूJतवादb यादव 
Jगरbलाई मलुकुL ऐन, जबज[ःती करणीको महलको 
१ नं. तथा ३(३) नं. (वपरbतको कसरु गरेको ठहर 
गरb ऐ. महलको ३(३) नं. बमोिजम ५ वष[ कैद र 
पीJडतलाई तीनजना भई सामू(हक>पमा जबज[ःती 
करणी गरेवापत ऐ. महलको ३क नं. अनसुार 
थप ५ वष[ गरb १० वष[ कैद र ूJतवादbले 
पाउने अंश भागबाट आधा अंश पीJडतालाई 
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4दलाई 4दने गर8 मोरङ िज>ला अदालतबाट ?म?त 
२०६६।२।१७ मा भएको फैसला सदर गनG 
गर8 पनुरावेदन अदालत, (वराटनगरबाट ?म?त 
२०६७।१०।१८ मा भएको फैसला ?मलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ?धकृत: केशवूसाद िघ?मरे
इ?त संवत ्२०७१ साल असार ११ गते रोज ४ शभुम ्।

इजलास नं. ६

१
मा."ा.#ी तक' राज भ* र मा."ा. #ी +ाने-बहादरु 
काक3, ०७०-WH-०००९, बXद8ूYय[ीकरण, 

राममायाँ के.सी. (व. गीता भ_राईसमेत
 तलुबहादरुको छोरा ल?लतपरु झbवारासी 
गा(वस वडा नं. ४ भनी फैसला भएको र सोह8 
वतन उ>लेख गर8 eयाद तामेल हनुकुो साथै 
नागgरकताको ू माणपऽमा समेत झbवारासी वतन 
उ>लेख हुँदा, वैदेिशक रोजगार Xयाया?धकरणको 
फैसला कायाiXवयनको ?सल?सलामा यी 
?नवे4दकाको प?त सतनकुमार के.सी. कैदमा रहे 
बसेको देिखदँा ?नवेदकलाई कैदमा रािखएको 
कायi सं(वधान(वपर8त र गैरकानूनी भएको भk 
?म>ने अवःथा नदेिखने ।
इजलास अ?धकृत: वसXतजm थापा
कenयटुर: ूमेबहादरु थापा
इ?त संवत ्२०७० साल पसु ३० गते रोज ३ शभुम ्।

२
मा."ा.#ी तक' राज भ* र मा."ा. #ी +ाने-बहादरु 
काक3, ०६८-CR-०३९०, केह8 सावiज?नक 
अपराध, नेपाल सरकार (व. पदमबहादरु काकp
 मौकामा बिुझएका qयिr लालबहादरु 
साbसमेतले वारदात ूYय[ आफूले नदेखेको 
र जाहेरवालालाई ू?तवाद8ले कुटपीट गरेको 
भkे सनेुकोसeम हुँ भनी बकपऽ गgर4दएको 
साथै कमला ?ड.सी. र गीता ?ब.सी. समेतका 

ू?तवाद8का सा[ीहbले ू?तवाद8 पदमबहादरु 
काकpले जाहेरवालालाई कुटपीट गरेको होइन 
भनी बकपऽ गgर4दएको देिखएको र आरो(पत 
कसरु गरेकोमा ू?तवाद8ले इXकार रह8 बयान 
गनुiको साथै जाहेरवालाले मtुा हेनG अ?धकार8सम[ 
उपिःथत भै जाहेर8 qयहोरालाई प(ुu हनेु गर8 
बकपऽ गनi नसकेको र बिुझएका qयिrहbले 
समेत ू?तवाद8ले आरो(पत कसरु गरेको भनी भk 
नसकेको िःथ?तमा ू?तवाद8ले आरो(पत कसरु 
गरेको भनी शv कार(हत तवरबाट भk स(कने 
अवःथामा देिखन आएन । शv काको स(ुवधा 
अ?भयrुले पाउँछ (Benefit of doubt goes to 

the accused) भkे फौजदार8 Xयायको सवiमाXय 
?सyाXतसमेतको आधारमा यी ू ?तवाद8ले आरो(पत 
कसरु गरेको भk ?म>ने नदेिखदँा यी ू?तवाद8 
पदमबहादरु काकpले तरबारलगायतको ह?तयार 
ूयोग गर8 ूःततु मtुाको वारदातमा सgरक 
भएको भनी शv कार(हत तवरबाट आरो(पत कसरु 
ूमािणत भएको नदेिखदँा पनुरावेदन अदालत, 

सखुGतबाट सbु िज>ला ूशासन कायाiलय, 
सखुGतले गरेको ?नणiय उ>ट8 गदz ू?तवाद8लाई 
अ?भयोग दावीबाट सफाइ 4दने ठहर ्याएको ?म?त 
२०६७।१२।८ को फैसला मनुा?सब देिखदँा 
सदर हनेु । 

इजलास अ?धकृत: वसXतजm थापा
इ?त संवत ्२०७० साल मv ?सर ६ गते रोज ५ शभुम ्।

३
मा."ा.#ी तक' राज भ* र मा."ा.#ी +ाने-बहादरु 
काक3, ०६८-CR-०२३८, अदालतको अवहेलना, 
अ?धवrा बि8ूसाद शमाi उपा~याय (व. िज>ला 
(वकास स?म?तको कायाiलय, बागलङुसमेत
 ?नवेदकको ज�गा बाटोमा परेको बापतको 
मआु�जा रकम ?नकासा भै आएप�ात ् (व?धवत ् 
सरकार8 मा~यमबाट ब�ुन आउन बोलाउँदासमेत 
पऽ नबझुी अ�ो थापी हलुाकबाट पऽ (फताi 
भएको भkे देिखएको र ?नवेदकले मआु�जा ब�ुन 
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बाँक6 भए मआु:जा ब<ुन स=बि?धत Aनकायमा 
गएको खFडमा रकम पाउन सKने नै देिखनाले 
Aनवेदन मागबमोिजम अदालतको आदेशको 
अवहेलना भयो भनी (वपPीहQलाई अदालतको 
अवहेलनामा सजाय गनS नAमTने ।
इजलास अAधकृत: वस?तजY थापा
इAत संवत ्२०७० साल म] Aसर २० गते रोज ५ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी गोपाल पराजलुी र मा.�ा.�ी 
ओम�काश िम�, ०६९-WO-०५०५, परमादेश, 
अAधवbा सAुनल रजन Aसंहसमेत (व. ?याय पcरषe, 

?याय पcरषfको सिचवालय, सव��च अदालत 
रामशाहपथ काठमाडhसमेत
 नेपालको अ?तcरम सं(वधान, २०६३ 
को धारा १०२(५) उTलेख गरl ूःततु Aनवेदन 
दायर गरेको देिख?छ । सं(वधानको सो धारामा 
भएको pयवःथा हेदाS ×सव��च अदालतमा ूधान 
?यायाधीशको अAतcरb बढlमा चौध जनास=म 
अ?य ?यायाधीशहQ रहने छन ्। कुनै समयमा 
सव��च अदालतमा मrुाको सstया बuन गई 
?यायाधीशहQको सstया अपयाSv हनु गएमा 
कुनै Aनिwत ्अवAधका लाAग अःथायी ?यायाधीश 
Aनयिुb गनS स(कनेछ ।” भxे pयहोरा उTलेख 
भएको देिख?छ । उb pयावःथालाई हेदाS 
सव��च अदालतमा ःथायी ?यायाधीशहQको 
सstया चौधभ?दा कम भएको िःथAतमा अःथायी 
?यायाधीश Aनयिुb गनS नAमTने भनी ःपyQपमा 
pयवःथा भएको देिखदैँन । अत: सव��च 
अदालतमा ःथायी ?यायाधीशहQको पद cरb 
रहेको अवःथामा अःथायी ?यायाधीशको Aनयिुb 
गनS AमTने नै देिखने ।
 ?याय पcरषfको AमAत २०६९।१२।२९ 
को AनणSयले यस अदालतमा अःथायी 
?यायाधीशहQको Aनयिुb भए तापAन हाल 
AनजहQको पदावAध समाv भई ःथायी 
?यायाधीशहQको Aनयिुb भैसकेको अवःथा    

छ । यसरl अःथायी ?यायाधीशहQको पदावAध 
समाv भै सो ःथानमा ःथायी ?यायाधीशहQको 
Aनयिुb भैसकेको िःथAतमा ूःततु Aनवेदनको 
ूयोजन समाv भएको देिख?छ । यसथS Aनवेदन 
मागबमोिजम आदेश जारl गनS AमTने अवःथा 
नहुँदा ूःततु Aनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अAधकृत: चाणकमिण अयाSल
क={यटुर: च?िा AतमTसेना
इAत संवत ्२०७१ साल असार १८ गते रोज ४ शभुम ्।

 § यसै ूकृAतको ०६९-WO-१२०१, 
उ~ूषेणसमेत, अAधवbा रामराज 
िशवाकोटl (व. ?याय पcरषe सिचवालय 
रामशाहपथ, काठमाडhसमेत

५
मा.�ा.�ी गोपाल पराजलुी र मा.�ा.�ी 
ओम�काश िम�, ०७०-RC-००६३, कतSpय 
�यान, नेपाल सरकार (व. फ�बहादरु घत�
 ूAतवादlले अदालतसमP गरेको बयानमा 
कसरुमा इ?कार रहे तापAन जाहेरl दरखाःत, 

घटनाःथलमा बिुझएका pयिb तथा अAधकारूाv 
अAधकारl एवम ् अदालतसमP गरेको बकपऽसमेत 
तथा मतृकको Aभसेरा परlPण ूAतवेदनसमेतबाट 
Aनज ूAतवादlले अAधकारूाv अAधकारlसमP 
गरेको बयान प(ुy हनु आई Aनज  ूAतवादlले 
आ�नै ौीमती मतृक Aभउसरा घत�लाई घाँटl 
Aथची कतSpय गरl मारेको त�य प(ुy हुँदा Aनजलाई 
मलुकु6 ऐन, �यानस=ब?धीको महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सवSःवस(हत ज?मकैद गन� गरl सQु 
सTयान िजTला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
गन� गरl पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरु, दाङबाट 
AमAत २०७०।१।२३ मा भएको फैसला Aमलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ।
 ूAतवादl सवारl दघुSटनामा परेको अवःथा, 
वारदातको समयमा मादक पदाथS सेवन गरेको 
िःथAत र खचSःवQप ौीमतीसँग माग गरेको रकम 
नपाएको झोक आ�दसमेतलाई (वचार गदाS Aनजलाई 
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कैद वष7 १०(दश) को सजाय गदा7 @या(यक A(Bले 
अपराध र सजायमा स@तलुन हनु जाने देिखएकोले 
मलुकुK ऐन, अदालती ब@दोवःतको महलको १८८ 
नं. बमोिजम ूRतवादSलाई १० वष7 कैद सजाय 
हनेु ।
इजलास अRधकृत: चाणकमिण अया7ल
कZ[यटुर: अRमरर\ महज7न
इRत संवत ्२०७१ साल असार २० गते रोज ६ शभुम ्।

६
मा.�ा.�ी गोपाल पराजलुी र मा.�ा.�ी 
देवे�गोपाल �े�, २०६७ सालको (व(वध फौ.प.ु

नं. ००११, अदालतको अवहेलना, सRुनलकुमार 
यादव (व. श`र पाaडेसमेत
 (वपcीdारा पेश गeरएको Rलिखत 
जवाफ हेदा7 अदालतको आदेशलाई 
जानाजान अवgा गनh (कRसमको 
देिखदैँन । नामकरणको (वषय नै ू(बयाको 
kपमा रहेको पाइयो । जनु काय7(वRधसZमत ्
तवरबाट पूरा गन7 ू(बयामा गइ@छ भने nयःतो 
काय7लाई अदालतको अवहेलनाको (वषय बनाइन 
हoु भoे यस इजलासको ठहर छ । nयसमा पRन 
ू(बया पूरा भईसqदा पRन अदालतको आदेशको 
अवgाको िःथRत आए nयसको उपचार माtने dार 
खलुा रहने हुँदा हाल ूRतवादSहkलाई सजाय 
गनु7पनh अवःथा नदेिखदँा अदालतको अवहेलनामा 
(वपcीहkलाई सजाय गeरपाउँ भoे ू ःततु Rनवेदन 
दावी पtुन नसqने । 
इजलास अRधकृत: चाणकमिण अया7ल
इRत संवत ्२०७१ साल जेठ २२ गते रोज ५ शभुम ्।

७
मा.�ा.�ी गोपाल पराजलुी र मा.�ा.�ी 
देवे�गोपाल �े�,  मvुा नं. २०६९-CR-००३१,  
ॅBाचार, अकलबहादरु शाहS (व. नेपाल सरकार
 अिzतयार दkुपयोग अनसु@धान आयोगले 
ूRतवादSको शैिcक ूमाणपऽ न|लS भएको भने 
तापRन ू RतवादSले न|लS होइन भनी (व}(व~ालयको 

सnयापनपऽ पेश गरेकोले सो सZब@धमा कुन 
�यहोरा सnय हो बझुी पेश गन7 ूRतवादSबाट 
पेश भएको सnयापनपऽको ू RतRल(पस(हत Rऽभवुन 
(व}(व~ालयमा (वशेष अदालत, काठमाड�बाट 
पऽाचार हुँदा Rऽभवुन (व}(व~ालय, िशcा�यcको 
काया7लय, पा� यबम (वकास के@ि कKRत7परुको 
पऽ स� zया ८१३।०६८।०६९ RमRत 
२०६८।०८।०९ को पऽसाथ सZपूणा7न@द 
संःकृत (व}(व~ालय, वाराणसी भारतको पऽा` 
८४९५/११ �दना` ८-११-११ को पऽ RमRसल 
संलtन रहेको र सो पऽ अ�ययन गदा7 पऽा` 
१३६८० �दना` ९-९-२०१० को पऽ फज� 
हो । अRभलेखअनसुार अनबुमा` २८९८१ 
मा ‘लालजी पी. ौी अ�लारामका नाम म�ुित है 
अत: संलtन पऽ फज� है’ भनी उ�लेख भएको 
देिखदँा ूRतवादSलाई सा(वक ॅBाचार Rनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरु ठहर गरS 
Rनजलाई सोहS ऐनको दफा १२ र २९(२) 
बमोिजम k.५००।- जरSवाना गनh गरS (वशेष 
अदालत, काठमाड�बाट RमRत २०६८।१२।२८ 
मा भएको फैसला Rमलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अRधकृत: चाणकमिण अया7ल
इRत संवत ्२०७१ साल जेठ २० गते रोज ३ शभुम ्।

८
मा.�ा.�ी गोपाल पराजलुी र मा.�ा.�ी 
देवे�गोपाल �े�, ०६९-CR-००३०, ॅBाचार, 
जनकबहादरु शाहS (व.नेपाल सरकार 
 Rऽभवुन (व}(व~ालयमाफ7 त ्ूा� भएको 
ूRतवादS अ�ययन गरेको भRनएको सZपूणा7न@द 
संःकृत (व}(व~ालय वाराणसीको पऽबाट 
ूRतवादSले पेश गरेको सnयापनपऽ फज� 
देिखएको र ूRतवादSले ूा� गरेको अनबुमा` 
२८९८० को ूमाणपऽमा अk नै �यि�को 
नाम उ�लेख भएको देिखदँा आफूले ूा� गरेको 
शैिcक ूमाणपऽ सnय भएको भoे ूRतवादSको 
पनुरावेदन िजकKरलाई मनाRसब माo स(कएन । 
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तसथ5 ू7तवाद8लाई सा(वक ॅ<ाचार 7नवारण ऐन, 

२०१७ को दफा १२ को कसरु ठहर गर8 
7नजलाई सोह8 ऐनको दफा १२ र २९(२) 
बमोिजम K. ५००।- जर8वाना गनN गर8 (वशेष 
अदालत, काठमाडRबाट 7म7त २०६९।१।१० 
मा भएको फैसला 7मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ7धकृत : चाणकमिण अया5ल
क\]यटुर : अ7मरर^ महज5न
इ7त संवत ्२०७१ साल जेठ २० गते रोज ३ शभुम ्।

९
मा.�ा.�ी गोपाल पराजलुी र मा.�ा.�ी चोले� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-०७७५, जबज5ःती 
करणी, नेपाल सरकार (व. रामबहादरु काकe
 कुनै कसरुका स\बfधमा प7छ जार8 
भएको ऐनले चाहे hयो Condified नयाँ कानून 
होस ्वा Consolidated  कानून होस ्वा संशो7धत 
दफा होस,् सजाय घटाएको वा अ7भयkुलाई 
स(ुवधा lदएको छ भने कानूनमा ःप<Kपमा 
अfयथा mयवःथा गरेकोमा बाहेक अfय अवःथामा 
7सnाfतत: hयःतो प7छpलो कानून वा दफाको 
ूयोग गन5 7मpने नै हfुछ । hयसर8 7न7म5त वा 
पqरमािज5त कानून ex post facto law 7भऽ नपनN 
भएको हुँदा र पनुरावेदन अदालत, हेटRडाबाट 
फैसला हुँदाका बखत 7म7त २०६३।७।१७ 
को संशोधनले मलुकुs ऐन, जबज5ःती करणीको 
महलको ३ नं. को देहाय ३ बमोिजम १४ वष5 
वा सोभfदा बढ8, १६ वष5 भfदा कम उमेरकs 
बा7लका भए ६ वष5देिख १० वष5स\म सजाय 
हनुसक् ने कानूनी mयवःथा 7नधा5रण गरेको 
देिखएकोले ू7तवाद8 रामबहादरु काकeलाई ६ 
वष5 कैद सजाय गनN गरेको पनुरावेदन अदालत, 

हेटRडाको फैसला पqरवत5न गनु5पनN अवःथाको 
नदेिखएको हुँदा सदर हनेु ।
इजलास अ7धकृत: समुनकुमार fयौपाने 
क\]यटुर: अ7मरर^ महज5न
इ7त संवत ्२०७१ साल जेठ २५ गते रोज १ शभुम ्।

१०
मा.�ा.�ी गोपाल पराजलुी र मा.�ा.�ी चोले� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६६-CR-०८०२, कत5mय 
xयान,  चबबहादरु डाँगी (व. नेपाल सरकार 
 ू7तवाद8को काय5 7नरfतर नभई प(हले 
हातले घाँट8 7थचेको प7छ हँ7सया िझकेर तार 
काटेको hयसप7छ माऽ मतृकको घाँट8मा बेर8 
कसेको देिखएको हुँदा मलुकुs ऐन, xयानस\बfधीको 
महलको १४ नं. बमोिजम 7नधा5qरत तhकालको 
आवेशूqेरत हhयाको वग5मा ूःततु वारदात 
पन5 नस|ने देिखएकोले 7नजलाई मलुकुs ऐन, 

xयानस\बfधीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सजाय गनN गरेको सKु सpयान िजpला अदालतको 
फैसला सदर गनN गर8 भएको पनुरावेदन अदालत, 

तलुसीपरु, दाङको 7म7त २०६६।१०।६ को 
फैसला सदर हनेु ।
 वारदात हुँदा 7नज ू7तवाद8 पूव5 qरसइ7ब 
7लई अथवा पूव5 मनसाय 7लई मतृकको घरमा 
गएको अवःथा नदेिखएको, मतृकले नै बोलाएर यी 
ू7तवाद8 मतृकको घरमा गएको देिखएको, 7नजले 
अनसुfधानको बममा अनसुfधान अ7धकार8लाई 
सहयोग गरेको देिखएको, घटनाको वःतिुःथ7त, 

घटनाको समम पqरिःथ7त तथा वारदात हुँदा 
ू7तवाद8को उमेरसमेतलाई (वचार गदा5, 7नज 
ू7तवाद8लाई ऐनबमोिजम हनेु हदैस\मको सजाय 
गदा5 चक� हनेु देिखएको र मलुकुs ऐन, अ.बं. 

१८८ नं. बमोिजम १५ वष5 कैद गदा5 fयायको 
उ�ेँयसमेत पqरपू7त5 हनेु देिखएकोले ू7तवाद8 
चबबहादरु डाँगीलाई मलुकुs ऐन, अ.बं. १८८ नं. 

बमोिजम कैद वष5 १५ हनेु ।
इजलास अ7धकृत: समुनकुमार fयौपाने
क\]यटुर: अ7मरर^ महज5न
इ7त संवत ्२०७१ साल जेठ २५ गते रोज १ शभुम ्।

११
मा.�ा.�ी गोपाल पराजलुी र मा.�ा.�ी 
चोले� शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-१००९, 
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ब4द5ू7य9ीकरण, राजकुमार काक@ (व. कारागार 
कायाBलय, झापासमेत 
 रो(हत काक@ र राजकुमार काक@ दबैु 
नाम भएका IयिK (यनै Lनवेदक हनु ्भNे LमLसल 
कागजातबाट Lन(वBवाद ःपP प(ुP हनु नसकेको 
ूःततु अवःथामा LसिजBएको अःपPताको दा(य7व 
अनमुानकै भरमा Lनवेदक (वRS ूयोग गनB 
LमTदैन । यःतो िःथLतमा benefit of doubt 

goes to the accused भNे 4यायको मा4य LसSा4त 
तथा सVमाLनत सव��च अदालतबाट ूLतपाWदत 
×शY काःपद िःथLतमा कुनै IयिKलाई थनुामा 
राख् न ु नेपालको सं(वधान र ूचLलत नेपाल 
कानूनको (वपर5त हनेु भNे (नेकाप २०३४, अb 
११, Lन.नं.१११४, प.ृ३३२) भNे LसSा4तसमेत  
आकृP हनेु भएकोले यःतो शY काको अवःथामा 
कुनै IयिKलाई थनुामा राhदा सं(वधानूदi 
वैयिKक ःवत4ऽताको अपहरण हनु जाने हुँदा 
Lनवेदक राजकुमार काक@लाई पबाउ गर5 कैद5 
पूजn Wदई थनुामा रािखएको र सो कायBलाई सदर 
गनo गर5 भएको पनुरावेदन अदालत, इलामको 
LमLत २०७०।३।२ को आदेश ूचLलत कानून 
4यायका मा4य LसSा4त तथा सव��च अदालतबाट 
ूLतपाWदत नजीरसमेत ूLतकूल भई ऽ(ुटपूणB 
देिखदँा बदर गqरWदएको छ । Lनवेदक राजकुमार 
काक@लाई गैरकानूनीRपमा थनुामा राखेको 
देिखएको हुँदा ब4द5ू7य9ीकरणको आदेश जार5 
हनेु ।
इजलास अLधकृत: समुनकुमार 4यौपाने
कVtयटुर: अLमररu महजBन
इLत संवत ्२०७१ साल जेठ २५ गते रोज १ शभुम ्।

इजलास नं.८

१
मा."ा.#ी गोिव)कुमार उपा0ाय र मा."ा.#ी 
 ओम3काश िम#, ०६७-CI-००४५,  अब4डा 

जzगा ब4डा गqरपाउँ, हेमलाल खोसीसमेत (व. 

मेनका खोसी
 वाद5हRले जzगाको मूTय कुल Lबगो 
१ लाख ७८ हजार खलुाई सोको R.४८३० 
र दताBचलनको R.२०० कोटBफ} दािखल गरे 
पLन हामीलाई जानकार5 नWदई (वप9ीहRबाट 
के कLत जzगा दताB गरे र के कLत दताB गनB 
बाँक} रहेका पैतकृ जzगाहR छन ् सोसमेत 
सVपूणB जzगा (वप9ीहRबाट अंशब4डाको २०, 

२१, २२ र २३ नं. बमोिजम तायदाती फाँटवार5 
दािखल गनB लगाई पैतकृ Lनजी गठु~को जzगा 
ब4डा नहनेु हुँदा संयKु दताB तथा ब4डा गनुBपनo 
पैतकृ जzगाहRको ३ भाग लगाई (फराद5हRको 
२ भाग छु� याईपाउँ भNे वाद5 दावी 
देिख4छ । २०२५ सालमा Lलखत खडा गर5 
छु�ी LभN भएको कुरामा मखु Lमलेको र 7यसपLछ 
पटकपटक अब4डा रैकर र गठु~ जzगामा म�ुा 
पर5 हारजीत भएको र कLतपय जzगा संयKु 
दताBसमेत भएको अवःथामा पनु: तायदाती 
फाँटवार5 Lलई (फराद5हRको २ भाग छु� याई 
पाउँ भNे वाद5 दावीमाLथ उTलेख भएबमोिजम 
पzुनस�ने नदेिखदँा पटकपटक एउटै (वषयमा 
नाLलस गनुB कानून र 4यायसVमतसमेत नभएको 
कारणबाट अब4डा जzगा ब4डा गqरपाउँ भNे 
वाद5 दावी पzुन नस�ने ठहर ्याई सRु लLलतपरु 
िजTला अदालतबाट LमLत २०६४।८।१६ मा 
भएको फैसला सदर हनेु ठहर ्याई पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट LमLत २०६५।११।१३ मा 
भएको फैसला Lमलेकै देिखदँा सदर हनेु ठहछB । 
पनुरावेदकको पनुरावेदन िजक}र पzुन नस�ने ।
इजलास अLधकृत: रामूसाद भ�राई
कVtयटुर: च4िा LतमTसेना
इLत संवत ्२०७१ साल असार ३१ गते रोज ३ शभुम ्।

२
मा."ा.#ी गोिव)कुमार उपा0ाय र मा."ा.#ी 
 ओम3काश िम#, ०६७-CI-००४६,  िखचोला 



27

सव��च अदालत बलेु(टन २०७१, भदौ - 2

मेटाई 6नजी गठु; हक कायम, च ुडँामिण शाDयसमेत 
(व. हेमलाल खोसीसमेत
 गठु; जGगा सदासवHदा गठु; नै                   
रहKछ । सावHज6नक जGगामा जे जःतो हारजीत 
वा दताH भए प6न मालपोत ऐन, २०३४ को 
ूमाण पगेुको अवःथामा सो जGगाको VयिW 
(वशेषको दताH दू(षत हनु गै ःवत: बदर                  
हKुछ । [यह\ कुरा गठु; जGगाको हकमा लागू 
हKुछ । यस िःथ6तमा सो कायाHलयको 6नणHय 
नपख] (ववा^दत जGगाह_को बारेमा यस 
मु̀ ाबाट बोaन ुअपbरपDव हनेु भएकोले मालपोत 
कायाHलयबाट 6नणHय नभएसcम ूःततु (वषयमा 
6न_पण नगरेको भए उपयWु हKुeयो । तथा(प 
मा6थ उaलेख भएबमोिजम (ववा^दत जGगाह_ कुनै 
एक पfको नाममा दताH भै मोठ लगत कायम 
हनेु काम अgा(प सcपh हनु नसकेको र ूःततु 
(ववाद मालपोत कायाHलयमा (वचाराधीन नै रहेको 
अवःथामा तहाँबाट दताHको टुjो नलाGदै यसमा 
वाद\ह_को हक पGुछ भhु उपयWु नहनेु ।
 वाद\ दावी पGुछ भनी स_ु र पनुरावेदन 
अदालतको 6नणHय उaट\ गनुH ूयोजनह\न हनुकुा 
अ6तbरW कानून र Kयायसjतसमेत नरहेकोले 
वाद\ दावी पGुन नसDने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको 6म6त २०६५।११।१३ 
को फैसलाको 6नचोड ठहरसcम सदर                         
हKुछ । पनुरावेदक वाद\को पनुरावेदन िजकoर 
पGुन नसDने ।
इजलास अ6धकृत: रामूसाद भrराई
कcsयटुर: चKिा 6तमaसेना
इ6त संवत ्२०७१ साल असार ३१ गते रोज ३ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी गोिव�कुमार उपा�ाय र मा.�ा.�ी 
चोले� शमशेर ज.ब.रा., ०६७-WO-०११४,  
उ[ूषेण/परमादेश, सैनी उरामन (व. भ6ूमसधुार 
कायाHलय, मोरw समेत
 6नवेदकलाई बxुदै नबझुी यावत कारवाह\ 

गपुचपु_पमा भएको, सोको जानकार\ 6नवेदक 
मोह\ले उaलेख गरेको 6म6त भKदा प(हले भएको 
नदेिखएको, कारवाह\को उठान zयादै कपटपूणH 
भै यसबाट Miscarriage of Jus!ce भएकोले 
Kया(यक ःव�छता र (व6धको शासनको सcमान 
र ःवे�छाचाbरता तथा Kया(यक अराजकताको 
समा6{को ला6ग प6न (ववा^दत 6नणHय कायम 
रहन नसDने हुँदा cयाद बदरमा आउनपुन}, 
(वलcब लाGने जःता (वपfीह_को तकH को कुनै 
औिच[य नहुँदा 6नवेदन दावीका (क.नं. ६४ र 
८० का जGगामा रहेको 6नवेदकको मोह\ लगत 
कrा  गरेको भ6ूमसधुार कायHलय, मोरङको 6म6त 
२०५५।२।४ को 6नणHय उ[ूषेणको आदेश�ारा 
बदर हनेु ।
इजलास अ6धकृत: सKतोषूसाद पराजलु\
इ6त संवत ्२०७० साल असार २६ गते रोज ५ शभुम ्।

इजलास नं.९

१
मा.�ा.�ी  ओम'काश िम� र मा.�ा.�ी 
देवे�गोपाल �े*, ०७०-CI-०२९३,  अंश, 
देवकुमार\ 6गर\ (व. लालबहादरु 6गर\
 6सjापरुमा प6ुलसमा जा6गर गद� आ�नो 
6नजी �ान, शीप र ू यासबाट आजHन गरेको पैसबाट 
दाङ, घोराह\ ८ख को (क.नं. २०५४ र २०५६ 
समेतको ज.6ब.०-१-३१/२ जGगा सcपि� खbरद 
गरेको भनी ू[यथ] ू6तवाद\ लालबहादरु 6गर\ले 
िजकoर 6लएकोमा सोलाई प�ु याइँ गनHका ला6ग 
6नज 6सjापरु ू हर\मा कायHरत ्रहेको भनी Bri!sh 

Gurkhas Kathmandu, Bri!sh Forces Post Office 

4 ले To whom it may concern  भनी 6म6त 4 Jan 

2011 मा ^दएको नोकर\ र तलबवापत रकमसेमत 
ूा{ गरेको सcबKधी कागजातह_को ू6त6ल(प 
ूमाणःव_प पेश गरेको देिखदँा 6नजी आयआजHन 
गर\ उपरोW (क.नं.२०५४ र २०५६ को 
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ज5गा ख8रद गरेको त<यको प?ु याइँ भएको 
पाइँदा वादCलाई फाँटबारCमा उHलेख भएको 
सIपूणL सIपिNको चार भागको १ भाग वादCले 
अंशवापत पाउने ठहछL भUे दाङ देउखरुC िजHला 
अदालतबाट भएको फैसलालाई केहC उHटC गरC 
वादCका सौतेलो छोरा लालबहादरु XगरCको नाउँ 
दताLको सIपिN Xनजको Xनजी आजLनको सIपिN 
हनेु र वादCले आ[ना ःवग]य पXत ूXतवादC 
वेद ु XगरCको नाममा दताL रहेको ज5गाह_को 
४ भागको १ भागसIम अंश माऽ पाउने भनी 
पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुबाट भएको XमXत 
२०६९।११।२१ को फैसला Xमलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ।
इजलास अXधकृत: रामानhदूसाद अXधकारC 
इXत संवत ्२०७१ साल असार २७ गते रोज ६ शभुम ्। 

२
मा.�ा.�ी  ओम�काश िम� र मा.�ा.�ी 
देवे�गोपाल �े�, ०६८-WO-११४०,  उkूषेण, 
राम(वलास महतो कोइरC (व. कृ(ष (वकास 
मhऽालयसमेत
 यस अदालतको XमXत २०६९।२।२५ 
को अhत8रम आदेशको कृ(ष (वभागको XमXत 
२०६९।१।६ को XनणLय तथा उo (वभागको 
च.नं.६५४ XमXत २०६९।१।७ को पऽ 
कायाLhवयन नभै यी Xनवेदक कृ(ष (वभागको XमXत 
२०६८।११।२८ को स_वा XनणLयबमोिजम 
कृ(ष (वकास कायाLलय, उदयपरुमा नै यथावत ्_पमा 
कायLरत ् रहेको अवःथा भएको र उo कानूनी 
ूावधानअनसुारको भौगोXलक pेऽमा बःनपुनq 
समयावXधसमेत पूरा भैसकेको देिखhछ भने (वपpी 
कृ(ष (वभागको Xलिखत जवाफको ूकरण २(ङ) 
मा आगामी स_वामा Xनजको स_वा tयवःथापन 
ग8रने भनी ूXतबuता जनाएको समेत देिखयो । 
यसरC हाल बहाल रहेको कायाLलयमा कानूनअनसुार 
सेवा गनुLपनq समयावXध पूरा भैसकेको अवःथामा 
Xनवेदन मागबमोिजम सोहC कायाLलयमा यथावत ्

राख् न ु भनी आदेश गदाL उo कानून(वपरCत 
हनुजानेसमेत देिखएकोले Xनवेदन मागबमोिजम 8रट 
जारC ग8ररहन पनq अवःथा देिखन आएन । अब 
ग8रने स_वामा कानूनको प8रXधXभऽ रहC स_वा 
tयवःथापन ग8रने भनी कृ(ष (वभागले आ[नो 
Xलिखत जवाफमा ूXतबuता जनाएकोसमेत हुँदा 
ूःततु 8रट Xनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अXधकृत: सूयLू साद रे5मी
कIvयटुर: गीता िघXमरे XगरC
इXत संवत ्२०७१ साल साउन २० गते रोज ३ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी ओम�काश िम� र मा.�ा. �ी 
देवे�गोपाल �े�, ०६८-CR-०१३४, नकबजनी 
चोरC, नेपाल सरकार (व. भनुचनु भUे रोशन दास 
तkमासमेत
 अदालतसमp परCpण नभएको साpी 
ूमाणलाई ूमाणको _पमा महण गरC kयःतो 
ूमाणलाई आधार बनाई फौजदारC अपराधमा 
कसरु ठहर ्याउन XमHने हुँदैन । ूःततु मzुामा 
ूXतवादCह_ले अदालतमा आरो(पत कसरुमा 
इhकार रहC बयान गरेका छन ्भने अदालतसमp 
उपिःथत भई परCpण नै नभएको साpी ूमाणको 
अभावमा अXधकारूा{ अXधकारCसमp भएको 
साXबXत बयान र बरामदC मचुHुकाको आधारमा 
माऽ यी ूXतवादCह_लाई दोषी मानी आपराXधक 
दा(यkव बहन गराउन ु फौजदारC hयायको 
Xसuाhतसमेतको ूXतकूल हनु जाने ।
 ूXतवादCह_ले अXभयोग माग 
दावीबमोिजमको कसरु गरेको कुराको प?ु याइँ वादC 
पpले ठोस_पमा गराउन सकेको नदेिखएकोले 
श| काको स(ुवधा ूXतवादCह_ले पाउने नै हुँदा 
ूXतवादCह_लाई आरो(पत कसरुमा सजाय गनq 
गरC स_ु धनषुा िजHला अदालतबाट XमXत 
२०६३।१२।४ मा भएको फैसला उHटC गरC 
Xनजह_लाई आरो(पत कसरुबाट सफाइ }दने गरC 
XमXत २०६७।३।१० मा पनुरावेदन अदालत, 
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जनकपरुबाट भएको फैसला <मलेकै देिखदँा सदर 
हनेु ।
इजलास अ<धकृत: मनोज ौेH
कIJयटुर: स<बना अ<धकारL
इ<त संवत ्२०७१ साल असार १९ गते रोज ५ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी  ओम�काश िम� र मा.�ा.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, २०६६-CI-०६७९,  परमादेश, 
देवीूसाद अ<धकारL (व. िजWला ूहरL कायाXलय, 

झापासमेत 
 पनुरावेदकले आ[नी ौीमतीको ह\या 
योगेशच]ि महतोको नेत\ृवमा रहेको सरु_ा 
फौजअ]तरगतका ५ जना सादा पोसाकका 
सरु_ाकम`हaले गरेको भनी (कटान गरL जाहेरL 
bदन जाँदा सो जाहेरL दताX गरL सबूद ू माण सeलन 
गनf, घटनाःथल ूकृ<त मचुWुका तयार गनf, Post 

Mortem Report को ला<ग पठाउने जःता कायXहa 
गरL अनसु]धानसIब]धी जे जो बlुनपुनf ह]ुछ सो 
गरेर आ[नो रायस(हत िजWला सरकारL वकnल 
कायाXलयमा पठाउनपुनf र दताX गनX न<मWने भए 
कानूनबमोिजम दरपीठ गनुXपनf कानूनी दा(य\व 
भएको िजWला ूहरL कायाXलयले ूमाण नभएको, 
Post Mortem Report नभएको, (ढला गरL 
आएको भpे जःता अqचन थापी जाहेरL न<लन ु
उr संवैधा<नक र कानूनी sयवःथाको पालना 
नगरेको भpे ःपt ह]ुछ । कुनै प<न sयिrलाई 
कानूनबमोिजम बाहेक कसैको ह\या गनX पाउने 
छुट कानूनले ू दान गरेको छैन । जोसकैु sयिrले 
कानूनको उWलvन गरL कुनै कसरुज]य अपराध 
गरेको छ भने \यःतो sयिrले कानूनबमोिजम 
सजाय पाउन ुनै पनf ह]ुछ । ूःततु मwुामा जो 
जसउपर (कटान गरL यी पनुरावेदकले जाहेरL 
हो वा अa कुनै कारणबाट म\ृय ुहनु गएको हो 
भpे कुरा अनसु]धान तहकnकात गरेप<छ सe<लत 
सबूद ूमाणबाट प(ुt हनेु (वषय भएकोले सaुमै 
जाहेरL दरखाःत दताX नै नगरL अनसु]धान<बना 

ूमाण नपगेुको भpे अनमुा<नत तकX  गरL जाहेरL 
दरखाःत दताX गनX इ]कार गनुX कानूनसyत ्
नहनेु ।
 आफूसम_ कसैले जाहेरL bदन Wयाउँदा 
जाहेरL दताX वा दरपीठ गनX इ]कार गनf अ<धकार 
(वप_ी िजWला ूहरL कायाXलयलाई हुँदैन । 
\यसकारण यी पनुरावेदक <नवेदकले रLतपूवXकको 
जाहेरL <लई दताX गराउन आएमा दताX गनX 
न<मWने भए सोको <लखत जानकारL <नजलाई 
गराई र दताX गनX <मWने भए दताX गरL अनसु]धान 
कायX पूरा गरL मwुा चलाउनपुनf हो होइन भpे 
(वषयमा <नणXय गरL मwुा चलाउन पनf देिखएमा 
कानूनबमोिजम मwुा चलाउन ु र मwुा चलाउन 
नपनf देिखए सरकारL मwुासIब]धी ऐन, २०४९ 
को दफा २० बमोिजमको सूचना जाहेरवालालाई 
bदन ुभनी िजWला ूहरL कायाXलय, झापाको नाममा 
परमादेश जारL हनेु ।
इजलास अ<धकृत: सूयXू साद रे{मी
कIJयटुर: स<बना अ<धकारL
इ<त संवत ्२०७१ साल असार २ गते रोज २ शभुम ्।

५
मा.�ा.�ी ओम�काश िम� र मा.�ा.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-०९३८,  कतXsय ~यान, 
लआमी फँुयाल (व. नेपाल सरकार
 ू<तवादLले अ<धकारूा� अ<धकारLसम_ 
गरेको सा<बती बयानलाई अ]य प�रिःथ<तज]यaपमा 
सe<लत ूमाणहaले मालाकारaपमा (Chain 

of Evidence) समथXन गरेको देिख]छ । 
अत: <नजको उr सा<बती बयान अ]यथा नभै 
वाःत(वकतामा आधा�रत रहेको ःवे�छापूवXकको 
भएको देिखन आयो । यस अवःथामा 
ू<तवादLलाई दावीको कसरुबाट उ]मिुr 
bदन <मWने अवःथा नदेिखदँा ू<तवादL लआमी 
फुयाँललाई ~यानसIब]धीको महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सवXःवस(हत ज]मकैदको सजाय हनेु 
ठहर ्याएको काठमाड� िजWला अदालतबाट <म<त 
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२०६७।१२।९ मा भएको फैसला सदर हनेु 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको DमDत 
२०७०।७।५ को फैसला Dमलेको देिखदँा सदर 
हनेु ।
 ूDतवादJ लआमी फँुयालले आफूलाई (वहे 
गनQ आशामा पSुष साथीसँग शारJVरक सWबXध 
राखेबाट गभZ रहन गएको हो पDछसWम (ववाह 
हनेु भXदाभXदै म(हना पगुी (ववाह हनुपूुवZ कुमारJ 
आमा ब\ बा]य भएकोले आ^नो सामािजक 
मानमयाZदा इaजतमा आचँ आउने डरले Dनज 
ूDतवादJबाट सो अपराधजXय कायZ हनु गएको 
DमDसल संलeन ूमाणबाट देिखन आउँछ । 
अत: ूःततु वारदातको Sप र अवःथा (वचार 
गदाZ ूDतवादJलाई कानूनबमोिजम तो(कएको 
सवZःवस(हत जXमकैदको सजाय iदँदा चक� पनQ 
भनी अ.बं.१८८ नं. ूयोग गरJ Dनजलाई कैद वषZ 
४ सजाय हनेु ।
इजलास अDधकृत: रामानXदूसाद अDधकारJ
इDत संवत ्२०७१ साल असार ९ गते रोज २ शभुम ्।

एकल इजलास

१
मा."ा.#ी तक& राज भ), ०७०-WO-०४८८, 

उmूषेण, िखमान Dसंह बःनेत (व. सावZजDनक खVरद 
पनुरावलोकन सDमDत, ताहाचल काठमाडnसमेत
 साDधकार सावZजDनक Dनकाय ौी नं.२४ 
बा(हनी अpा देवल डाँडा qयारेक, जWुलाबाट 
आ^नो बोलपऽ अःवीकृत भएपDछ सोको कारण 
थाहा पाउन यी Dनवेदकले २०७०।९।१ मा 
Dनवेदन iदएकोमा सो Dनकायबाट सोहJ iदन ू(ेषत 
कारणस(हतको जानकारJ DमDत २०७०।९।९ 
मा ूाs भएपDछ सो DमDतले सावZजDनक खVरद 
ऐन,  २०६३ को दफा ५०(१) बमोिजम ७ 
iदनDभऽ अथाZत ् ऐ १२ गतेDभऽ पनुरावलोकन 
सDमDतमा Dनवेदन iदनपुनQ देिखXछ । तर 

Dनवेदकले पनुरावलोकन सDमDतमा Wयाiदभऽ नx 
Dनवेदन दायर गरेको भ\ सकेको देिखन आएन । 
साथै यो यस कारणबाट मेरो Dनवेदन हदWयादDभऽ 
छ भनी Dनवेदकले सबूद ूमाणस(हत Dनवेदनमा 
िजकyर Dलन सकेको देिखन आएन । साDधकार 
Dनकायसमz उजरुJ Dनवेदन नiदई अXय Dनकायमा 
गरेको Dनवेदनको आधारमा हदWयाद रहेको भनी 
िजकyर Dलन ु कानूनसWमत भ\ Dम{ने नदेिखदँा 
ूःततु Vरट Dनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अDधकृत: वसXतज| थापा 
कW}यटुर: ूमेबहादरु थापा
इDत संवत ्२०७० साल माघ ८ गते रोज ४ शभुम ्। 

२
मा."ा.#ी तक& राज भ), ०७०-WO-०४८९, 

परमादेश, अDधव�ा स{ल ुDतवारJ (व. ूधानमXऽी 
तथा मिXऽपVरष�को कायाZलय, Dसंहदरबारसमेत 
 सं(वधानसभाको DनवाZचन सWप\ भई 
ूmयz र समानपुाDतकतफZ  समेतको सं(वधानसभा 
सदःयहSको अिXतम नDतजा ूकािशत भएप�ात ्
नेपालको अXतVरम सं(वधान, २०६३ को धारा ६९ 
बमोिजम �यवःथा(पका संसद र सं(वधानसभाको 
बैठकसमेतको आ�ान भैसकेको सXदभZमा ूःततु 
Vरट Dनवेदनबाट त�यमा ू वेश गरJ सं(वधानसभाको 
गठन तथा बैठक आ�ानको ू(बया सWबXधमा 
बोDलरहनपुनQ अवःथा र औिचmय (व�मान रहेको 
नदेिखदँा औिचmयको Dस�ाXत (Principle of 

Ra!onality) समेतको आधारमा कारण देखाउ 
आदेशलगायत Dनवेदन मागबमोिजम कुनै पDन 
आदेश जारJ गVररहनपुनQ देिखएन । ूःततु Vरट 
Dनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अDधकृत: वसXतज| थापा 
इDत संवत ्२०७० साल माघ ८ गते रोज ४ शभुम ्। 

३
मा."ा.#ी गोिव0कुमार उपा4ाय, ०७१-WO-

००१३, उmूषेणसमेत, (कशोर महजZन (व. कृंण 
महजZनसमेत 
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 मलुकु6 ऐन, अंशब:डाको महलको १९ 
नं. र ऐ लेनदेन @यवहारको महलको ८ र ९ नं. 

ले सोहC अवधारणा ःवीकार गरेको देिख:छ । 
(वपNी आमा र दाज ुखासगरC आमाले Qनवेदकको 
अ(हत हनेु कारोबार गनR कुराको अनमुान गनS 
स(कँदैन र Vरटबाट सो कुराको Qछनोफानो 
पQन गनS QमXदैन । (ववाYदत ऋण र Qधतोका 
स[ब:धमा त\कालCन रा(]य वािण^य बै_ क ऐन, 

२०३१ र हालको बै_ क तथा (वbीय संःथाको 
ऋण असूलC ऐन, २०५८ तथा बै_ क तथा (वbीय 
संःथास[ब:धी ऐन, २०६३ आक(षSत हनेु हुँदा 
ती कानूनबमोिजम उh कारोबार गैरकानूनी र 
अवैध भएको भjे Qनवेदन िजक6र देिखदैँन । 
ूःततु कारोबारमा Qनवेदकले कानूनको ःपl ऽ(ुट 
औXंयाउन नसकेको र कारोबार भएको QमQतबाट 
अ\यQधक (वल[ब गरC Vरट Yदएको समेतबाट ू थम 
o(lमा नै Vरट Qनवेदन खारेजभागी देिखएकोले 
(वपNीहpबाट Qलिखत जवाफ माqने आदेश गनS 
Qमलेन । ूःततु Vरट Qनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अQधकृत: स:तोषूसाद पराजलुC
इQत संवत ्२०७१ साल साउन १२ गते रोज २ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी गोिव�कुमार उपा�ाय, ०७१-WO-

००१५, उ\ूषेणसमेत, रेव:ता शाह Qसंह ठकुरC 
(व. (टकाबहादरु Qसंह ठकुरCसमेत
 अ.बं.१७ नं. अ:तगSतका आदेशले फैसला 
गनR अदालतले ःवत:ऽpपमा फैसला गनSसyने 
कुरालाई कुनै पQन हालतमा ूभा(वत गनS नसyने 

हुँदा जालसाजी म{ुाको वादC दावीका स:दभSमा 
सpु दाङ देउखरुC िजXला अदालत, पनुरावेदन 
अदालत, तलुसीपरुको QमQत २०७१।३।१९ का 
आदेशका बाबजदु (ववाYदत Qलखत जालसाजी हो 
होइन र \यसबाट QनवेYदका वादCलाई असर पछS 
पद}न भjे कुरामा अ:य उपयhु आदेशहp गरC 
(वचाराधीन जालसाजी अंश चलन म{ुामा ठहर 
QनणSय गनSसyने नै देिख:छ । यसरC Qनवेदन 

िजक6रका म{ुाहp सNम अदालतमा (वचाराधीन 
रहेको र उh उपचार Vरटभ:दा ूभावकारC 
रहेकोले ू ःततु (वषयमा QनवेYदकाको मागबमोिजम 
(वपNीहpबाट Qलिखत जवाफ मगाउनका लाQग 
ूारि[भक आदेश जारC गनुSपनR देिखएन । ूःततु 
Qनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अQधकृत: स:तोषूसाद पराजलुC
क[~यटुर: च:िा QतमXसेना
इQत संवत ्२०७१ साल साउन १२ गते रोज २ शभुम ्।

५
मा.�ा.�ी गोिव�कुमार उपा�ाय, ०७०-WO-

०९७३, परमादेश, अQधवhा मनोहर साहसमेत 
(व. ू धानम:ऽी तथा मि:ऽपVरष�को कायाSलयसमेत
 Qनवेदकले उXलेख गनुSभएको ःथानीय 
ःवायb शासन ऐन, २०५५ को दफा ८८(१) 
को पQन ूःततु (वषयसँग कुनै स[ब:ध रहेको 
देिखदैँन । Qनवेदकले दफा ८८(२) को पQन 
उXलेख गनुSभएको छ तर सो दफा र दफा ७२ 
समेतका दबैु दफा नगरलाई चा(हने पूवाSधारसँग 
स[बि:धत छन ् । दफा ८८ (२)(ग) मा 
क[तीमा बीस हजार र :यूनतम ् पचास लाख 
pपैयाँ वा(षSक आयॐोत तथा (व�तु, सडक, 

खानेपानी, स�ार र अ:य \यःतै :यूनतम ् शहरC 
स(ुवधा भएको अधSशहरC Nेऽ भjे कुरा र उपदफा 
(३) मा उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापQन यसअिघ कायम भइसकेका 
नगरपाQलकालाई यस @यवःथाले असर पानR छैन 
भनी उXलेख भएबाट ती कानूनअ:तगSत नगरNेऽ 
QनधाSरण तथा QसफाVरश सQमQत गठन गनS नQमXने 
भjे Qनवेदन िजक6रको कुनै कानूनी आधार रहेको 
नदेिखदँा ूःततु Vरट Qनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अQधकृत: स:तोषूसाद पराजलुC
इQत संवत ्२०७१ साल साउन १२ गते रोज २ शभुम ्।

६
मा.�ा.�ी गोिव�कुमार उपा�ाय, २०७०-WO-

०९८४, उ\ूषेण, रामूसाद गजरेुल (व. मालपोत 
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काया6लय, 7ड9ल:बजार काडमाड>समेत 
 नापन@सा र ःथलगत अवलोकन गर: 
सबूद ूमाणको आधारबाट (क.नं. ३९३ को 
०-१-१-० जNगा सा(वक कुलोको तफ6  ौी ५ 
को सरकारको नाममा कायम गनु6पनS भTेसमेतको 
Uयहोरा उ9लेख गर: पेश भएको (ट[पणी मालपोत 
काया6लयबाट ०५४।३।१ मा सदर भएको 
देिख_छ । (ववाaदत जNगा साव6ज7नक कुलो 
र बाटोको जNगा होइन 7नजी हो यसथ6 ती 
7नण6यहc तथा 7नजी दता6 कायम गरेको समेतको 
कामकारवाह: बदर गर: साव6ज7नक कायम 
गdरपाउँ भTेतफ6  ूमाण राखी 7नण6य दता6 बदर 
गर: साव6ज7नक कायमका ला7ग (फरादपऽ aदई 
ूभावकार: र सhम उपचारको अवलiबन गन6 
7नवेदकलाई कुनै बाधा देिखदैँन । ती उपचारको 
अवलiबन नगर: 7नण6यमा रहेको तामेल: शkदलाई 
माऽ टेकl 7नवेदकले dरट उपचार खोजेको उपयmु 
भएन । यसर: ूथम n(oमा नै dरट 7नवेदन 
खारेजभागी देिखएकोले (वपhीहcबाट 7लिखत 
जवाफ माNने आदेश गन6 7मलेन । ूःततु dरट 
7नवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अ7धकृत: स_तोषूसाद पराजलु:
कi[यटुर: च_िा 7तम9सेना
इ7त संवत ्२०७१ साल साउन १२ गते रोज २ शभुम ्।

रीत/बेरीत आदेश

१
मा.#ा.$ी क&ाण $े( र मा.#ा.$ी देवे*गोपाल 
$े(, ०७०-RE-०२४६, जबज6ःती करणी, नेपाल 
सरकार (व. नागे_िकुमार चौधर:
 ू7तवाद:ले वारदातको aदन वीर 
अःपतालमा भना6 भएको भने प7न वीर अःपतालले 
aदएको 7म7त २०७०।४।९ देिख भना6 भई 
7म7त २०७०।४।१५ मा 7डःचाज6 भएको भTे 
नदेिखएको भTे जवाफ आएको समेत पेश भएको 

देिखएकोले तvकाल ूाw ूमाणबाट ू7तवाद: 
नागे_िूसाद भTे नागे_िकुमार चौधर: कसरुदार 
हो भनी (वxास गनु6पनS कारण (वyमान देिखएकोले 
सwर: िज9ला अदालतको 7म7त २०७०।८।२७ 
को आदेश बदर गर: ू7तवाद:लाई साधारण 
ताdरखमा छा{ने गरेको पनुरावेदन अदालत, 

राज(वराजको 7म7त २०७०।१०।२४ को 
आदेश 7मलेको नदेिखएको बदर गdरaदएको छ । 
अब म|ुाको सनुवुाइ हुँदा ठहरेबमोिजम हनेु गर: 
हाललाई ू7तवाद: नागे_िूसाद भTे नागे_िकुमार 
चौधर:लाई पपु6h 7निiत थनुामा राखी कारवाह: 
गर: ूःततु म|ुा 7छटो (कनारा गनू6 ।
इ7त संवत ्२०७१ साल भदौ १३ गते रोज ६ शभुम ्।

२
मा.#ा.$ी क&ाण $े( र मा.#ा.$ी देवे*गोपाल 
$े(, ०७०-RE-०२७१, लाग ु औषध, नेपाल 
सरकार (व.  (वनोद साह
 ू7तवाद:को साथबाट कोरे@स ४३ 
वटा बरामद भएको देिखएकोले अ7धरकारूाw 
अ7धकार:समhको बयानसमेतको आधारमा मलुकुl 
ऐन, अदालती ब_दोवःतको ११८(२) नं. बमोिजम 
ू7तवाद: (वनोद साहलाई पपु6h 7निiत थनुामा 
राखी कारवाह: गनु6पनSमा सcु महो�र: िज9ला 
अदालतको 7म7त २०७०।६।१५ को आदेश 
बदर गर: धरौट 7लई छा{ने गरेको पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको 7म7त २०७०।१०।२।५ 
को आदेश 7मलेको नदेिखएकोले बदर गdरaदएको 
छ । अब ू7तवाद: 7नज (वनोद साहलाई पपु6h 
7निiत थनुामा राखी कारवाह: गर: 7छटो (कनारा 
गनू6 ।
इ7त संवत ्२०७१ साल भदौ १३ गते रोज ६ शभुम ्।

३
मा.#ा.$ी क&ाण $े( र मा.#ा.$ी देवे*गोपाल 
$े(, ०७०-RE-०२७२, झू�ा (ववरण पेश गर: 
नागdरकता 7लएको, नेपाल सरकार (व. मTुाूसाद 
सोनी
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 म5ुाूसाद सोनीले अ9धकारूा= 
अ9धकार>सम? गरेको बयानबाट 9नजले आDनो 
जEम भारतमा भएको तर नेपाल> नागHरकता 
9लएको कुरा ःवीकार गरेको देिखएको छ । 
अदालतमा बयान गदाN दावी अःवीकार गदO 
नेपालमा जEमेको भने प9न कहाँ जEमेको भ5े 
तRय प(ुS गरेको देिखदैँन । तUकाल ूा= 
ूमाणबाट मलुकुW ऐन, अदालती बEदोवःतको 
११८(२) नं. बमोिजम पपुN? 9नि]त थनुामा 
राख् नपन̀मा सोबमोिजम थनुामा राख् ने आदेश 
नगHरकनै अ.बं. ११८(४) नं. आक(षNत गरेको 
समेत तRय एवम ् कानूनी ऽ(ुटपूणN देिखएकोले 
मोरङ िजgला अदालतको 9म9त २०७०।९।२३ 
को आदेश बदर गर> 9नजलाई धरौट माग गर> 
ताHरखमा छाkने गरेको पनुरावेदन अदालत, 

(वराटनगरको 9म9त २०७०।११।१ को आदेश 
9मलेको नदेिखएकोले बदर गHरlदएको छ । अब 
मलुकुW ऐन, अदालती बEदोवःतको ११८(२) नं. 

बमोिजम पपुN? 9नि]त 9नज म5ुाूसाद सोनीलाई 
थनुामा राखी कानूनबमोिजम कारवाह> एवम ् 
(कनारा गनुNहोला ।
इ9त संवत ्२०७१ साल भदौ १३ गते रोज ६ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी देवे� गोपाल 
�े�, ०७०-RE-०२७६, लाग ु औषध, नेपाल 
सरकार (व.  सpयकुमार महतोसमेत
 बरामद कोरेqस १०० एमएलको १०० 
थानको पHरमाण सानो भ5 न9मgने र दशी बरामद 
भएको मौकाको मचुgुकासमेत हेदाN मलुकुW ऐन, 

अदालती बEदोवःतको ११८(२) नं. बमोिजम 
थनुामा राख् नपुन̀मा धरौट 9लई ताHरखमा छाkने गर> 
सलाNह> िजgला अदालतको 9म9त २०७०।६।१६ 
को आदेश बदर गन̀ गरेको पनुरावेदन अदालत, 

जनकपरुको 9म9त २०७०।९।२५ को आदेश 
9मलेको नदेिखएकोले बदर गHरlदएको छ । 
अब प9छ 9नणNय गदाN ठहरेबमोिजम हनेु गर> 

ू9तवाद>हt सpयकुमार महतो र म5ुा पाठक 
भ5े अवधेश पाठकलाई पपुN? 9नि]त थनुामा राखी 
कारवाह> (कनारा गनूN ।
इ9त संवत ्२०७१ साल भदौ १३ गते रोज ६ शभुम ्।

५
मा.�ा.�ी बै#नाथ उपा'ाय र मा.�ा.�ी 
ओम*काश िम�, ०७०-RE-०२११, ०७१-AP-

००१६, लाग ु औषध (डाइजेपामसमेत), ूद>प 
ौेw  (व.  नेपाल सरकार, सभुाष अयाNल (व. नेपाल 
सरकार
 अमतृ फमाN, ू9तवाद> ूद>प ौेwको 
नाममा दताN भएको र ू 9तवाद> सभुाष अयाNल उ{ 
अमतृ फमाNमा काम गन̀ |यि{ भएको तRयमा 
(ववाद रहेको देिखदैँन । डाqटरको ूिेःब~सन 
नभए प9न लाग ुऔषधजEय औषधी र मनो�ीपक 
9बबW गन̀ गरेको र सोको लगत नराखेको 
भ5े तRयमा अमतृ फमाNका मा9लक ू9तवाद> 
ूद>प ौेw सा9बत नै रहेको देिखदँा तUकाल 
ूा= ूमाणबाट 9नजलाई कसरुदार होइनन ्भ5 
नस(कने हुँदा Uयस अदालतबाट 9नजलाई थनुामा 
राखी पपुN? गन̀ गर> 9म9त २०७०।७।१५ मा 
भएको आदेश र पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
सोलाई सम9थNत गन̀ गर> भएको आदेश 9नज 
ू9तवाद>का हकमा 9मलेकै देिखदँा कुनै पHरवतNन 
गHररहन ुपरेन, कानूनबमोिजम गनूN ।
 ू9तवाद>म�येका सभुाष अयाNलको हकमा 
(वचार गदाN 9नज t.५०००।- म(हनावार>मा 
Uयस अमतृ फमाNमा काम गन̀ साधारण कामदार 
भएको देिखएको र 9नजले औष9ध 9बबW गदाN 
ूिेःब~सन 9लएर आउनेलाई 9बबW गरेको हुँ 
भनी अनसुEधानको 9सल9सलामा समेत बयान 
गरेको देिखदँा तUकाल ूा= ूमाणबाट 9नज 
कसरुदार हनु ्भ5 स(कने अवःथा हाल नदेिखदँा 
9नजलाई काठमाड� िजgला अदालतबाट थनुामा 
राखी पपुN? गन̀ गर> भएको आदेश र सोलाई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट र>तपूवNककै मानी 
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भएको आदेश सो हदस:म न<मलेको देिखदँा @यस 
अदालतको <म<त २०७०।७।१५ र पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको <म<त २०७०।११।९ को 
आदेश ू<तवादI सभुाष अयाKलको हकमा बदर 
गMरNदएको छ । अब <नज ू<तवादI सभुाष 
अयाKललाई अRय मSुाबाट थनुामा राख् न नपनV भए 
<नजलाई ू ःततु मSुामा पपुKXको ला<ग अ.बं.४७ नं. 

बमोिजम साधारण ताMरखमा राखी कानूनबमोिजम                                    
गनुKहोला ।
इ<त संवत ्२०७१ साल भदौ २५ गते रोज ४ शभुम ्।

६
मा.�ा.�ी बै�नाथ उपा�ाय र मा.�ा.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०७०-RE-०१६७, ०७१-

RE-००१९,  कतKaय bयान, रIतादेवी मcडल  (व.  

नेपाल सरकार, नेपाल सरकार (व. अ<नतकुमार 
यादव
 ू<तवादIहeले अदालतमा बयान 
गदाK कसरुमा इRकार रहे प<न अनसुRधानको 
<सल<सलामा ू<तवादI रIतादेवी मcडल आरो(पत 
कसरुमा सा<बत भएकf र ू<तवादI अ<नतकुमार 
यादवलाई (कटानी पोल गरेकf तथा ू<तवादI 
अ<नतकुमार आरो(पत कसरुको षg यRऽमूलक 
योजनामा संलiन रहेको भनी अनसुRधानमा सा<बत 
रहेको त@काल ूाj ूमाणहeबाट देिखदँा @यस 
अदालतबाट दबैु ू <तवादIहeलाई पपुKXको <न<मl 
थनुामा राख् ने गरेको आदेश <मलेकै देिखएकोमा 
ू<तवादI अ<नतकुमार यादवको हकमा पपुKXको 
ला<ग अ.बं.४७ नं. बमोिजम ताMरखमा राख् ने 
गरI पनुरावेदन अदालत, राज(वराजबाट <म<त 
२०७०।६।३ मा भएको आदेश सो हदस:म 
बेरIतको देिखदँा सोहI हदस:म उo आदेश बदर 
गMरNदएको छ, @यस अदालतबाट ू <तवादI रIतादेवी 
मcडल र अ<नतकुमार यादवको हकमा भएको 
थनुछेक आदेश बेरIतको नदेिखदँा कानूनबमोिजम 
गनूK ।
इ<त संवत ्२०७१ साल भदौ ११ गते रोज ४ शभुम ्।

७
मा.�ा.�ी चोले# शमशेर ज.ब.रा. र मा.�ा.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०७१-RE-००४४, सpNठत 
अपराध, थानेrर थापा (व. नेपाल सरकार
 <नवेदक ू<तवादIले कसरु गरेकोमा 
इRकार भै सeु अदालतमा बयान गरेको, <नज 
घटनाःथलमा रहेको भtे भनाइ जाहेरवालादेिख 
बिुझएका aयिoसमेतको कागजबाट नदेिखएको,  
<नजी दताKको जiगामा भएको घर टहरा भ@काउने 
कायK गरेको भtेस:मको अवःथा ू<तवेदनसाथ 
पेश भएका ूमािणत फोटोकपीहeबाट देिखएको 
िःथ<तमा <नवेदक ू<तवादIलाई मSुा पपुKXका 
<नि:त थनुामा राख् ने गरेको सeु eपRदेहI िजwला 
अदालतको <म<त २०७१।०२।२९ को आदेश 
र सो आदेशलाई सदर गनV गरेको पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको <म<त २०७१।०४।१५ को 
आदेश <मलेको नदेिखदँा बेरIतको देिखई बदर 
गMरNदएको छ । अब <नज <नवेदक ू<तवादI 
थानेrर थापालाई प<न अ.बं. ११८ को देहाय 
५ र १० नं. बमोिजम e. ३,००,०००।- (तीन 
लाख) नगद वा जेथा जमानत Nदए <लई अ.बं. ४७ 
नं. बमोिजम ताMरखमा राखी अeमा कानूनबमोिजम 
गनूK ।
इ<त संवत ्२०७१ साल भदौ २५ गते रोज ४ शभुम ्।

अ%िरम आदेश

१
मा.�ा.�ी रामकुमार *साद शाह, ०७१-WO-

००७३, उ@ूषेण, काठमाड{ िजwला, काठमाड{ 
महानगरपा<लका वडा नं. २ लािज:पाटमा रिज|डK 
कायाKलय रहेको रक इRटरनेशनल ूा.<ल.का 
तफK बाट अि}तयारूाj भई आ~नो हकमासमेत 
कौशल <सलवालसमेत (व. ूधानमRऽी तथा 
मिRऽपMरष�को कायाKलयसमेत
 <नवेदकले (व�तुीय मेिशन वा 
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उपकरणबाट खेलाइने मनोर=ना>मक खेल 
स?ालन गनA पाउने गरB CयाEसनो EनयमावलB, 
२०७० लागू हनुअुिघबाट नै कKपनी रिजःशारको 
कायाAलयबाट कKपनी दताA गराई Qयवसाय 
स?ालन गरB आएको र उT Qयवसाय स?ालन 
गनA पाएको अनमुEतपऽ EमEत २०७०।४।७ 
मा लागू भएको CयाEसनो EनयमावलB, २०७० 
बमोिजम पनु: दताAको लाEग Eनमय ३७ बमोिजम 
अनसूुची ३ को ढाँचामा २०७०।१२।२१ मा 
तो(कएको दःतूरस(हत Eनवेदक कKपनीले Eनवेदन 
\दएको भ]े Eनजको Eनवेदन लेखबाट देिख^छ । 
Eनवेदकको उT Eनवेदन CयाEसनो EनयमावलB,  
२०७० को Eनयम १३(२) बमोिजम सEमEतमा 
पठाइ (वEधवत ् कारवाहB गनुAपनcमा सEमEतमा 
नपठाई Eनयम ३७(२) बमोिजम ःवत: खारेज 
भएकाले Qयवसाय ब^द गनुA भनी (वपdी संःकृEत, 

पयAटन तथा नागhरक उi डयन म^ऽालयको 
च.नं. ४५०८ EमEत २०७१।१।५ को पऽबाट 
Eनवेदक कKपनीलाई जानकारB \दएको देिखन 
आउँछ । यी Eनवेदक कKपनीले तो(कए 
अनसुारको दःतूर रकमसमेत दािखला गरेको 
अवःथामा कुनै कागजात नपगु भएमा >यःता 
नपगु भएका कागजहm पेश गराउन लगाई Eनयम 
१३(२) बमोिजम सEमEतमा पेश गरB सEमEतले 
EनणAय गनुAपनcमा सो नगरB (वपdी संःकृEत,  

पयAटन तथा नागhरक उi डयन म^ऽालयले उT 
सEमEतमा नपठाई आफr ले EनणAय गरेको उT 
२०७१।१।५ को पऽबाट देिखएकोले उT 
EनणAयमा अEधकारdेऽ र कायA(वEध कानूनको 
उsलtन भएको देिखन आउँछ । साथै CयाEसनो 
EनयमावलB, २०७० को वैधाEनकताको सKब^धमा 
Eनवेदक uाvपी आवर ूा.Eल. का अEधकारूाx 
स?ालक सरेु^िबहादरु Eसंहले ०७०-WS-००१९ 
को उ>ूषेणको hरट Eनवेदन \दई यस अदालतमा 
(वचाराधीन रहेको समेत पhरूआेयमा संःकृEत, 

पयAटन तथा नागhरक उi डयन म^ऽालयको उT 
२०७१।१।५ को EनणAयमा अEधकारdेऽा>मक 
र कायA(वEधगत ऽ(ुट रहेको भ]े ूथम }(~मा 
नै देिखन आएकोले उT कानूनको उsलtन 
गरB गhरएको उT ऽ(ुटपूणA EनणAय र पऽबाट 
Eनवेदकलाई नेपालको अ^तhरम सं(वधान, २०६३ 
को धारा १२(३) १८ समेत�ारा ूाx हकमा 
आघात प�ुने र अपूरणीय dEत हनुकुा साथै 
स(ुवधा स^तलुन (Balance of Convenience) 
को }(~बाट Eनजलाई मकाA पनc हुँदा Eनवेदकले 
EमEत २०७०।३।२७ मा नवीकरण दःतूर 
बझुाएको काँकडEभ�ा र भैरहवािःथत Eनवेदकको 
मनोर=ना>मक उ�ोगको हकमा सKम उT EमEत 
२०७१।१।५ को EनणAय र सोसKब^धी पऽ 
ूःततु hरटको टु�ो नलागेसKम कायाA^वयन नगनुA, 
नगराउन,ु Eनवेदकलाई यथावत पेशा, रोजगारB र 
Qयवसाय स?ालन गनA \दन ुभनी सव��च अदालत 

EनयमावलB, २०४९ को Eनयम ४१(१) बमोिजम 
(वपdीहmको नाममा अ^तhरम आदेश जारB                 
हनेु ।
इEत संवत ्२०७१ साल भदौ १३ गते रोज ६ शभुम ्।

२
मा.�ा.�ी िगरीश च� लाल, ०७१-WO-००८५, 

उ>ूषेण, संरdकसमेत जवा(हर खाँ पैठान (व. 

पनुरावेदन अदालत, हेट�डासमेत
 Eनवेदकले ताhरख गजुारेको वा नगजुारेको 
र थाKने थमाउने Kयाद बाँक� रहे नरहेको भ]े 
कुरामा Eनmपण गनुAपनc हुँदा अक� आदेश 
नभएसKम बारा िजsला अदालतमा कारवाहBयTु 
अवःथामा रहेको म.ुनं. ०६९-CR-०९५४ को 
Eलखत बदर म�ुाको कारवाहB ःथEगत गनुA भनी 
सव��च अदालत EनयमावलB, २०४९ को Eनयम 
४१(१) बमोिजम (वपdीहmको नाउँमा अ^तhरम 
आदेश जारB हनेु । 
इEत संवत ्२०७१ साल भदौ १५ गते रोज १ शभुम ्।
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३
मा.�ा.�ी गोपाल पराजलुी, ०७१-WO-०१४९, 

उ9ूषेण, नानीराम हमुागाB (व. ूधानमDऽी तथा 
मिDऽपIरषJको कायाNलयसमेत
 Oनवेदकले उPलेख गरेको भOनएको 
Facebook को Sयहोरा र सशU ू हरV OनयमावलV, 
२०५७ को Oनयम ८७ को Sयवःथा तथा सोहV 
OनयमावलVको Oनयम ८९ को Sयवःथा हेदाN 
OनलZबन गन[ आधार Oमलेको छ छैन भ_े 
कुरा हेIरनपुन[ हDुछ । यी Oनवेदकले aदएको 
ःपbीकरणमा Facebook को कुरालाई इDकारV 
गरेको अवःथामा Oनजलाई OनलZबन गन[ आधार 
ूथम f(bमा नै कानूनको ूOतकूल हो भ_े 
देिखन आएकोले Oनवेदकलाई OनलZबन गन[ OमOत 
२०७१।४।१५ को पऽलाई हाल कायाNDवयन 
नगनुN नगराउन ुभनी सव��च अदालत OनयमावलV, 
२०४९ को Oनयम ४१(१) बमोिजम यो अDतIरम 
आदेश जारV हनेु ।
इOत संवत ्२०७१ साल भदौ १९ गते रोज ५ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी गोपाल पराजलुी, ०७१-WO-०१५५, 

उ9ूषेण, पायोOनयर नेपालको अOधकारूाl 
ूोपाइटर कुसमुलता गlुा (व. भOूमसधुार तथा 
Sयवःथा मDऽालयसमेत
 Oनवेदकको हक ःवाOम9वको (वOभ_ 
(कmा जnगाहoलाई नp ःवीकृत गरV (कmा नं. 

५२३ को जnगा कायम हनु आएको भ_ेमा 
(ववाद देिखदैँन । (कmा नं. ५२३ को जnगा 
एकsकृत गन[ भनेको Oनजको सा(वक ॐोतकै 
आधारमा हनेु भएको र 9यसैOभऽ कुलो (कmा 
नं. १४८ को जnगा सावNजOनक कुलो हो भ_े 
मालपोत कायाNलयको आदेशबाट देिखदँा उu 
(क.नं.१४८ बाहेकको अDय Oनवेदकको Oन(वNवाद 
हकभोग ःवाOम9वको जnगामासZम यी Oनवेदकले 
उपभोग गनN, 9यसमा उvोग Sयवसाय गनN रोक 

लगाउने कायN नगनुN नगराउन ु भनी सव��च 
अदालत OनयमावलV, २०४९ को Oनयम ४१(१) 
बमोिजम ूःततु मwुाको टुxो नलागेसZमको लाOग 
यो अDतIरम आदेश जारV हनेु ।
इOत संवत ्२०७१ साल भदौ १९ गते रोज ५ शभुम ्।

५
मा.�ा.�ी चोले# शमशेर ज.ब.रा., २०७१-
WO-०१९१, उ9ूषेण, रOतशचDिलाल समुन 
(व. अिzतयार दoुपयोग अनसुDधान आयोग, 

टxालसमेत
 Air Operator Cer!ficate जारV गन[ 
अOधकार Oनवेदकसमेतको कायाNलयलाई नभएको, 
Oनवेदक केवल सदःयसZम रहेकोमा अDय 
सदःयलाई भDदा पथृक सजाय गन[ गरV ूःताव 
गIरएको, ू9यथ{ अिzतयार दoुपयोग अनसुDधान 
आयोगले अिzतयार दoुपयोग अनसुDधान 
आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(क) मा अDय 
कारवाहVका लाOग लेखी पठाएको Sयवःथा 
भएकोमा सो (वपरVत (वभागीय कारवाहV गनNका 
लाOग पठाइएको पऽबाट Oनवेदकलाई (वभागीय 
कारवाहVको लाOग गIरएको कारवाहVहo ूथम 
f(bमै ऽ(ुटपूणN देिखएकोले Oनवेदकलाई हनुस�ने 
�Oतसमेतलाई (वचार गरV स(ुवधा र सDतलुनको 
f(bकोणले Oनवेदकको मागबमोिजम यो Oनवेदनको 
टुxो नलागेसZम अिzतयार दoुपयोग अनसुDधान 
आयोगको OमOत २०७१।१।२९ को OनणNय, 

सो OनणNयबमोिजम OमOत २०७१।२।४ को 
पऽ र सो पऽको आधारमा संःकृOत, पयNटन 
तथा नागIरक उ� डयन मDऽालयको OनणNय र 
सो OनणNयको आधारमा जारV गIरएको बमश: 
च.नं. २७२ २८६ २८७ का पऽहo कायाNDवयन 
नगनुN नगराउन ुभनी सव��च अदालत OनयमावलV, 
२०४९ को Oनयम ४१(१) बमोिजम (वप�ीहoको 
नाममा अDतIरम आदेश जारV हनेु ।
इOत संवत ्२०७१ साल भदौ ३० गते रोज २ शभुम ्। 


